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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

Diretoria Do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 027/2018/DF

 A DOUTORA MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO, MMª JUÍZA DE 

DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ALTA FLORESTA, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E 

DE ACORDO COM O ARTIGO 97 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 04/90, DE 

15.10.90, C/C O ARTIGO 99, § 1º E 52, XIV DA LEI Nº 4.964 DE 26.12.85.

 CONSIDERANDO que a servidora TÁLATA DAIANE LIMBERGER 

BATTIROLA, matrícula 32618, gestora judiciária da Secretaria da Terceira 

Vara da Comarca de Alta Floresta, estará em usufruto de FÉRIAS no 

período de 21/05/2018 a 30/05/2018; CONSIDERANDO a necessidade de 

se designar servidor para substituir a gestora no respectivo período de 

ausência;

 RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora CAROLINE EVELYN DAN LOPES, analista do 

judiciário, matrícula 29.862, para exercer as atividades inerentes ao cargo 

de Gestora Judiciária – FC – da Secretaria da Terceira Vara desta 

Comarca durante a ausência da titular, no período de 21/05/2018 a 

30/05/2018 (férias da titular) .

 P. R. I. Cumpra-se.

 Remeta-se cópia à Coordenadoria de Recursos Humanos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Alta Floresta-MT, 16 de Maio de 2018.

 MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

Juíza de Direito e Diretora do Foro

P O R T A R I A N.º 026/2018/DF

 A DOUTORA MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO, MMª JUÍZA DE 

DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ALTA FLORESTA, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E 

DE ACORDO COM O ARTIGO 97 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 04/90, DE 

15.10.90, C/C O ARTIGO 99, § 1º E 52, XIV DA LEI Nº 4.964 DE 26.12.85.

 CONSIDERANDO que a servidora TÁLATA DAIANE LIMBERGER 

BATTIROLA, matrícula 32618, gestora judiciária da Secretaria da Terceira 

Vara da Comarca de Alta Floresta, estará em usufruto de compensatórias 

no período de 16/05/2018 a 18/05/2018; CONSIDERANDO a necessidade 

de se designar servidor para substituir a gestora acima consignada no 

respectivo período de ausência;

 RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora CAROLINE EVELYN DAN LOPES, analista do 

judiciário, matrícula 29.862, para exercer as atividades inerentes ao cargo 

de Gestora Judiciária – FC – da Secretaria da Terceira Vara desta 

Comarca durante a ausência da titular, no período de 16/05/2018 a 

18/05/2018.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Remeta-se cópia à Coordenadoria de Recursos Humanos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Alta Floresta-MT, 16 de Maio de 2018.

 MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001333-39.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILSIELLE GONCALVES MACIEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CORVETA VOLPE OAB - SP247218 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001333-39.2018.8.11.0007. AUTOR: 

GILSIELLE GONCALVES MACIEL RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais com pedido de tutela de urgência proposta por Gilsielle 

Gonçalves Maciel em face de Telefônica Brasil S/A. Alega a requerente 

que na data de 03/04/2018 tentou realizar empréstimo, no entanto, foi 

informada que seu nome estava negativado e por isto o empréstimo não 

poderia ser firmado, aduz que buscou informações para resolver a 

questão e em consulta descobriu que foi o demandado que a incluiu no rol 

de maus pagadores, tentou ainda uma solução amigável, porém, afirma 

que todas as tentativas foram infrutíferas, argumenta, por fim, que não 

possui relações com a empresa demandada, razão porque o lançamento 

de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito são indevidos. Aduz 

ainda, que a negativação se deu por duas dívidas, uma no valor de R$ 

226,06 (duzentos e vinte e seis reais e seis centavos) e R$ 191,04 (cento 

e noventa e um reais e quatro centavos). Na inicial, ainda requereu que 

não fosse designada audiência de conciliação, pois, já foram tentadas 

medidas amigáveis, que restaram inexitosas. Por tais razões, pleiteia tutela 

de urgência para a exclusão do nome do cadastro de inadimplentes do 

SCPC e Serasa, no mérito, a declaração da inexistência das referidas 

dívidas, no valor de R$ 226,06 (duzentos e vinte e seis reais e seis 

centavos) e R$ 191,04 (cento e noventa e um reais e quatro centavos). A 

inicial veio instruída com diversos documentos. É o relatório do necessário. 

DECIDO. Analisando detidamente a inicial, verifico que merece ser deferida 

a liminar pretendida. É cediço que, em sede de tutela de urgência, compete 

ao Juízo, para fins de análise dos requisitos estabelecidos pelo artigo 300 

do CPC/2015, adiante transcrito, examinar a existência de elementos que 

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

resultado útil do processo: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...] 

Aproximando-se o texto legal do mundo concreto dos fatos, percebe-se 

tranquilamente que existe probabilidade do direito, haja vista que a autora 

sustenta que jamais manteve relações comerciais com a empresa 

requerida. Nesse prumo, incabível exigir-lhe a produção de prova de fato 

negativo, mormente em se tratando de típica relação de consumo. 

Ademais, os documentos trazidos com a inicial demonstram a irresignação 

da autora. Logo, uma vez suscitado o argumento de inexistência de 

relação comercial, compete à parte requerida afastar tais fatos 

constitutivos, comprovando que o autor celebrou negócio jurídico, 

refutando os argumentos autorais lançados na inicial. A par disso, resta 

demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

uma vez que há dívidas junto a requerida que negativaram a demandante, 

que por sua vez, alega não ter adquirido nenhum produto da parte 

requerida e a continuidade de seu nome no rol de maus pagadores pode 

lhe causar prejuízos, pois, conforme os fatos narrados, a parte autora ao 

menos consegue realizar transações negociais. Por fim, dispõe o artigo 

334 do CPC/15 que recebida a inicial o juiz designará audiência de 

conciliação, consignando que o ato não será realizado apenas se estiver 

presente uma das hipóteses do § 4º do referido artigo, o que não verifico 

no presente, razão pela qual a designação do ato se mostra imperativa. 

Ademais, a tutela de urgência pretendida encontra-se acobertada sob o 

manto da reversibilidade, podendo a qualquer tempo ser revista. Diante do 

exposto, com amparo no artigo 300, do Código de Processo Civil/2015: 1) 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência, DETERMINANDO a RETIRADA do 

nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, relativo aos contrato descrito na inicial, até posterior deliberação 

deste Juízo, ou, até decisão final da causa, sob pena de multa diária, 

devendo a Secretaria expedir os ofícios necessários ao cumprimento da 

ordem judicial. 2) Tratando-se de ação que tramita sob o PROCEDIMENTO 

COMUM, DESIGNO audiência de conciliação/mediação para o dia 19 de 

julho de 2018, às 15h00min a ser realizada pelo CEJUSC desta Comarca. 

3) CITE-SE a parte ré para comparecer à audiência supra designada, 

devidamente acompanhada de seu(sua) advogado(a), ou, Defensor 

Público (CPC/2015, art. 334, § 9º), pois, caso contrário, deverá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir (CPC/2015, art. 334, § 10), observando-se que a 

citação deverá ocorrer com antecedência mínima de 20 dias da data supra 

designada (CPC/2015, art. 334). 3.1) CONSIGNE-SE, no mandado de 

citação que, caso a parte ré tenha desinteresse na autocomposição, 

deverá informar, por petição, apresentada com dez (10) dias de 

antecedência, contados da data da audiência (CPC/2015, art. 334, § 5º) e 
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que, havendo litisconsortes, o desinteresse na realização da audiência 

deve ser manifestado por todos os litisconsortes (CPC/2015, art. 334, § 

6º). Neste caso, deverá a parte ré apresentar contestação 

observando-se ao disposto no art. 335, II, do CPC/2015. 3.2) 

CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de citação, que as 

advertências do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no sentido de que o não 

comparecimento injustificado da parte ré à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. 3.3) CONSIGNE-SE, 

ainda , no ato de citação que, caso não haja autocomposição na 

audiência, a parte ré terá prazo de quinze (15) dias, a contar da data da 

audiência supra designada (CPC/2015, art. 335, I), para apresentar 

resposta, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos narrados na 

inicial (CPC/2015, art. 344). 3.4) CONSIGNE-SE, por fim, no ato citatório, a 

possibilidade de inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII do 

CDC, uma vez que tal providência já foi requerida pela parte autora. 4) 

INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu(sua) advogado(a) (CPC/2015, 

art. 334, § 3º) e este(a) último(a) para comparecerem à audiência supra 

designada, consignando ser obrigatória a presença de ambos (CPC/2015, 

art. 334, § 9º) e, caso a parte não possa comparecer, deverá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir. 4.1) CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de 

intimação, que as advertências do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no sentido 

de que o não comparecimento injustificado da parte autora à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. 5) Havendo autocomposição, façam os autos CONCLUSOS para 

análise acerca de eventual homologação. 6) Caso não haja composição, 

após o aporte de resposta aos autos, com ou sem a vinda dela, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para os fins do art. 347 do 

CPC/2015. 7) Por fim, DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, diante da 

presunção de veracidade da afirmação da parte requerente (pessoa 

física) de que não possui recursos suficientes para pagar as custas e as 

despesas processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 15 de maio de 

2018. Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001392-27.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NELMA BETANIA NASCIMENTO SICUTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AARAO LINCOLN SICUTO OAB - MT0005091A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREVCAR-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE CARLINDA (IMPETRADO)

ÉRICA MARCIELI FURLAN DE PEDRI DE CAMPOS (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1001392-27.2018.8.11.0007. 

IMPETRANTE: NELMA BETANIA NASCIMENTO SICUTO IMPETRADO: ÉRICA 

MARCIELI FURLAN DE PEDRI DE CAMPOS, PREVCAR-FUNDO MUNICIPAL 

DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CARLINDA Cuida-se de 

mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Nelma Betânia 

Nascimento Sicuto em face de ato que intitula de ilegal e arbitrário da 

Servidora Pública Municipal de Carlinda-MT Sra. Érica Marcieli Furlan de 

Pedri de Campos representante legal do Fundo Municipal de Previdência 

Social dos Servidores do Município de Carlinda-MT - PREVCAR, todos 

devidamente qualificados nos autos. Alega a autora, em síntese, que a 

Impetrante é servidora efetiva do Município de Carlinda, afirmando ser 

segurada da previdência própria da Impetrada, no entanto, conforme se 

verifica no ofício de n° 155/2017/GP, foi cedida ao Município de Alta 

Floresta-MT, sendo nomeada a cargo comissionado. Aduz que, em virtude 

de problemas de saúde, a Impetrante não está exercendo suas funções, 

comprovando sua condição através de atestado médico, entretanto, o 

Município de Alta Floresta-MT pugnou por agendamento de perícia junto ao 

INSS, conquanto, a Impetrante está vinculada ao Município de Carlinda-MT, 

por ser funcionária efetiva e por essa razão as questões de seguridade 

social são regidas por previdência própria. Desta feita, requer seja 

determinado liminarmente que a autoridade coatora realize a perícia que a 

parte necessita, bem como, implante imediatamente o benefício de 

auxílio-doença em favor da Impetrante. Pois bem. POSTERGO a análise do 

pedido liminar e, em observância ao disposto no artigo 7º, incisos I e II, da 

Lei nº 12.016/2009, NOTIFIQUE-SE A AUTORIDADE COATORA, para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender 

necessárias. Cientifique-se o órgão de representação judicial da pessoa 

jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial para, querendo, ingresse 

no feito (art. 7º, inciso II da Lei 12.016/2009). Decorrido o prazo acima 

especificado, com ou sem manifestação, tornem-me os autos conclusos 

para apreciação do pedido liminar. CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA. Alta 

Floresta-MT, 14 de maio de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001258-68.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DOS SANTOS MARTINS (RÉU)

 

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

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

Diligência Negativa de Id 13228181, no prazo de 5 (cinco) dias. VINICIUS 

AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000819-86.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000819-86.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: BANCO PAN 

S.A. Vistos etc. Trata-se de Execução fiscal ajuizada pela Fazenda 

Pública Municipal em face de Banco Pan S.A., todas qualificadas. A 

competência para o processamento da execução fiscal é a do Juízo do 

domicílio do executado, de sua residência ou lugar onde for encontrado, 

conforme estabelece o § 5º do artigo 46 do CPC/15. No caso dos autos, 

vejo que a executada está localizada na cidade e Comarca de São 

Paulo-SP, na Avenida Paulista, n. 1.317, Andar 12, Bairro Cerqueira Cesar, 

CEP: 01.311-030 (endereço indicado na peça inicial), de modo que aquele 

é o Juízo competente para a propositura da presente ação, e não este 

Juízo de Alta Floresta-MT. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Juízo 

das Execuções Fiscais da Comarca de São Paulo-SP para o devido 

processamento, com as nossas homenagens, dando-se baixa nos 

registros cartorários e distribuição. Intime-se a exequente. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 10 de abril de 2018. TIBÉRIO DE 

LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001006-94.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SPRINGER CARRIER LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001006-94.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: SPRINGER 

CARRIER LTDA Vistos. 1) CITE-SE o executado para, no prazo de cinco 

(05) dias, pagar a dívida com os acréscimos legais, ou garantir a 

execução com oferecimento de bens à penhora. 2) O executado poderá, 

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

intimação da penhora. 3) Não pago o débito nem garantida a execução, o 

Sr. Oficial de Justiça fará a penhora de bens dos (as) devedores (as), 

procedendo-se desde logo à avaliação, devendo este valor constar do 

termo ou auto de penhora. 4) No caso de não oferecimento de embargos, 

ou se forem rejeitados, conforme inteligência do artigo 23 da Lei 6.830/80, 

a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, 

sejam móveis ou imóveis. 5) O leilão será precedido de publicação de 
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edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a trinta 

(30) dias, nem inferior a dez (10) dias. 6) Se necessário for, poderá o Sr. 

Oficial de Justiça utilizar-se dos benefícios do artigo 212, § 2º, do 

CPC/2015. 7) Para o caso de pronto pagamento da dívida ou não 

interposição de embargos ARBITRO os honorários advocatícios em dez 

por cento (10%) sobre o valor atribuído à causa. CUMPRA-SE. Alta 

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

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001337-76.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLEY APARECIDA PAES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001337-76.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: SIRLEY 

APARECIDA PAES Vistos. 1) CITE-SE o executado para, no prazo de cinco 

(05) dias, pagar a dívida com os acréscimos legais, ou garantir a 

execução com oferecimento de bens à penhora. 2) O executado poderá, 

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

intimação da penhora. 3) Não pago o débito nem garantida a execução, o 

Oficial de Justiça fará a penhora de bens dos (as) devedores (as), 

procedendo-se desde logo à avaliação, devendo este valor constar do 

termo ou auto de penhora. 4) No caso de não oferecimento de embargos, 

ou se forem rejeitados, conforme inteligência do artigo 23 da Lei 6.830/80, 

a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, 

sejam móveis ou imóveis. 5) O leilão será precedido de publicação de 

edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a trinta 

(30) dias, nem inferior a dez (10) dias. 6) Se necessário for, poderá o 

Oficial de Justiça utilizar-se dos benefícios do artigo 212, § 2º, do 

CPC/2015. 7) Para o caso de pronto pagamento da dívida ou não 

interposição de embargos fixo os honorários advocatícios em dez por 

cento (10%) sobre o valor atribuído à causa. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Alta Floresta-MT, 07 de maio de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA Juiz Substituto.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96227 Nr: 4642-32.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amilton Rodrigues

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Amilton Rodrigues Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Rua Batatais, 192, Qd. 08, Lote 12, Bairro: Vila 

Nova, Cidade: Alta Floresta-MT

Valor das Custas Processuais:543,78 (quinhentos e quarenta e três reais 

com setenta e oito centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folha 38 e 38vº. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais com quarenta centavos) 

para recolhimento da guia de custas e R$ 130,38 (cento e trinta reais com 

trinta e oito centavos) para guia de taxa Judiciária. Fica cientificada de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item custas e taxas finais ou 

remanescentes, preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante, clicar no item custas e preencher o valor das custas. 

Clicar no item Taxa Judiciária preencher o valor da taxa. Mandar gerar a 

guia, o sistema vai geral um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo geral do fórum 

de Alta Floresta aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento

Prazo para pagamento:05

Pagamento sob pena de:restrição de vosso nome e CPF junto à dívida 

ativa ou protesto Extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT

Nome e cargo do digitador:Cleides Nogueira de Carvalho Ghellere, Gestor 

Administrativo III

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:Provimento 12/2017/CGJ

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140317 Nr: 3116-54.2016.811.0007

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson de Carvalho - Espólio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação Rural Nova Mandacaru

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson de Carvalho - OAB:MT 

1810-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUANA LIPORACE 

PIRES DA SILVA, para devolução dos autos nº 3116-54.2016.811.0007, 

Protocolo 140317, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001351-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WALDOMIRO BOTTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA PAPOTI OAB - MT0020469A (ADVOGADO)

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001351-60.2018.8.11.0007 

AUTOR: WALDOMIRO BOTTI RÉU: COMPANHIA DE SEGUROS 

PREVIDENCIA DO SUL Vistos, 1 – Defiro a gratuidade de justiça, 

RESSALVANDO A POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO. 2 – Diante que 

dispõe o art. 334 do CPC, DESIGNO sessão de conciliação para o dia 

25/06/2018, às 16h00min, que será realizada no CEJUSC. 3 – Nos termos 

do § 3º do art. 334 do CPC, o polo ativo será intimado por meio do 

advogado e o passivo será citado, no máximo, 20 dias antes da audiência 

designada. 4 – Os envolvidos deverão comparecer, obrigatoriamente, com 

seus respectivos advogados ou defensor público, ressaltando a 

importância do que prevê o §5º do art. 334 do CPC. 5 – Conste nas 

comunicações que o não comparecimento na audiência ora designada 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa, revertida em favor do Estado. 6 – O início do prazo para 

contestação, que é de 15 dias, será nos termos do art. 335 do NCPC. 7 - 

Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, INTIME-SE a parte autora para, POR ATO DA SECRETARIA, 

para, no prazo de 15 (dez) dias, a teor do art. 350, do CPC, oferecer 

impugnação. 8 - Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado, INTIMEM-SE as partes, POR ATO DA SECRETARIA, 

para, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Às providências para a 

citação e realização da solenidade. Cristiane Padim da Silva Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44476 Nr: 37-49.1988.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana das Graças Souza Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente Pereira-Espólio
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dilo Corrêa Soares - OAB:2231

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS EDUARDO 

FURIM, para devolução dos autos nº 37-49.1988.811.0007, Protocolo 

44476, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 137982 Nr: 1902-28.2016.811.0007

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CQdS

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elen Daiane Magalhães de 

Oliveira - OAB:19520/O

 Vistos,

 Permaneçam os autos em gabinete.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 164798 Nr: 1463-46.2018.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Construtora e Materiais para Construção Tres T Ltda - 

ME, Keila Aparecida da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Moraes Aboin - 

OAB:332.099/OAB-SP, Dakari Fernandes Tessmann - OAB:32.548/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Compulsando os autos vislumbro elementos que evidenciam que o polo 

ativo possui condições financeiras de pagar taxa e custas judiciais, motivo 

pelo qual, nos termos do art. 99, §2º do CPC, determino a intimação do polo 

ativo para que, em 15 dias, comprove que preenche os requisitos para o 

reconhecimento de sua miserabilidade.

 Decorrido o lapso temporal acima, conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 140298 Nr: 3103-55.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose da Silva

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

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

OAB:20.342/MT

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

 Posto isso, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido para CONDENAR o Instituto Nacional de Previdência Social – INSS à 

implantação do benefício de aposentadoria por idade em favor do autor, 

com data do início do benefício desde o indeferimento administrativo em 

05/04/2016, acrescidas as parcelas atrasadas dos juros moratórios e 

correção monetária, nos termos do Manual de cálculos da justiça 

federal.Registro que inexiste pedido de tutela antecipada.Condeno o INSS 

ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre as 

prestações vencidas até a prolação da sentença, observando o 

enunciado da Súmula 111 do STJ e os termos do artigo 85, §3º, I, do CPC. 

Sem custas.Certificado o trânsito em julgado, caso não seja requerido o 

cumprimento de sentença em 15 dias, ao arquivo com as anotações e 

baixas de estilo.Nos termos do art. 1.288 da CNGC: I) Jose da Silva; II) 

Aposentadoria por idade; III) Renda mensal de um salário mínimo nacional; 

IV) DIB – Requerimento administrativo em 05/04/2016; V) RMI – a calcular 

pelo INSS.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 134427 Nr: 7539-91.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora e Materiais para Construção Tres 

T Ltda - ME, Antonio Ovidio Pereira, Keila Aparecida da Silva

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

SHCAIRA - OAB:20.495-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Moraes Aboin - 

OAB:332.099/OAB-SP, Dakari Fernandes Tessmann - OAB:32.548/GO

 Vistos, Trata-se de demanda executiva em que o polo ativo, sem 

comprovar a realização de diligências para procura de bens passíveis de 

constrição judicial, pediu a atuação judicial em seu favor, na busca de 

objetos ou dinheiro penhoráveis. Respeitando entendimentos contrários, 

tenho que não cabe ao judiciário pesquisar inicialmente junto aos órgãos 

conveniados bens da parte devedora, sem que o interessado demonstre 

que não logrou êxito em desempenhar, por contra própria, o seu papel, 

sob pena de acabar contraindo o ônus do credor e de perder a 

imparcialidade. Nesse sentido: (...) Com tais considerações, indefiro o 

derradeiro pedido e determino a intimação do polo ativo para promover o 

impulsionamento do procedimento em até 15 dias, sob pena de extinção. 

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 123685 Nr: 1661-88.2015.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ester Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Miosso - Espolio

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Com lastro no dever de consulta e por entender que a prévia ciência da 

parte autora não implicará na ineficácia dos pedidos tecidos às fls.149/152 

e 177/184, determino a intimação do polo ativo para manifestação em até 

10 dias.

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 111636 Nr: 130-98.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Fermino Ferreira, Antonia Felismina 

Cândida Ferreira, José Firmino Ferreira Irmão

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

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

OAB:13930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Eliane Maria Almeida Teles Hammoud - 

OAB:9315-B/MT, Felipe Cardoso de Souza Higa - OAB:OAB/MT 

14500, Raissa Carolina de Oliveira Teles - OAB:23016/O

 Vistos,

Antes de apurar a utilidade da perícia requerida às fls. 1064/1065, defiro o 

pedido de fls. 1062/1062-v e com lastro no dever de cooperação 

determino a intimação do polo ativo para que em até 20 dias indique quais 

folhas dos autos correspondem aos pagamentos efetuados para quitação 

do suposto débito em litígio, sob pena de indeferimento da prova requerida.

Decorrido o aludido lapso temporal, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 166067 Nr: 2050-68.2018.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Miosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Miosso - Espolio, Ester Alves de Souza
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Altair Ruhoff - OAB:17.782/MT, 

Ana Célia de Julio - OAB:13.227-B / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Compulsando os autos vislumbro elementos que evidenciam que o polo 

ativo possui condições financeiras de pagar taxa e custas judiciais.

 Nos termos do art. 99, §2º do CPC, determino a intimação do polo ativo 

para que, em 15 dias, comprove que preenche os requisitos para o 

reconhecimento de sua miserabilidade.

 Decorrido o lapso temporal acima, conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 79027 Nr: 64-27.1991.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Calvarsan Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Clever Lima - Espólio, Willian Jose de 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aparecido de Toledo - 

OAB:59376/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, Trata-se de feito executivo ajuizado em 16/04/1991 que 

permaneceu arquivado por mais de 18 anos, devido à ausência de 

impulsionamento pelo polo ativo. É o relato do necessário. Fundamento e 

decido. Com relação à prescrição intercorrente, por entender pertinente, 

trago alguns apontamentos extraídos do artigo do professor José Rogério 

Cruz e Tucci, publicado na revista Consultor Jurídico: (...) Posto isso, para 

não eternizar a existência do processo em tela no estoque do poder 

judiciário e repetindo que o feito ficou paralisado por mais de 18 anos, nos 

moldes do art. 924, V do CPC, extingo o processo. Por conseguinte, 

REVOGO a penhora descrita à fl. 28-v, devendo ser baixada a anotação 

junto à matrícula do imóvel. Custas, se houver, pelo credor. Sem 

honorários. Intimem-se os herdeiros nos endereços indicados à fl. 120 

para ciência. Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário e 

arquive-se. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 97645 Nr: 6187-40.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Radar Auto Elétrica Ltda

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Devido à ausência de provas quanto à continuidade ou não da atividade 

do alienante do fundo de comércio ou estabelecimento, não se revela 

possível apurar se eventual responsabilidade da adquirente é subsidiária 

ou solidária, nos termos dos incisos I e II do art. 133, do CTN, estando 

inviabilizada a análise do pedido de “correção” do polo passivo.

Ante o exposto, INTIME-SE a exequente para, em até 15 dias, comprovar 

se os alienantes (Radar Auto Elétrica Ltda. – ME e seus sócios) deram 

prosseguimento ou iniciaram atividade de comércio, indústria ou profissão 

no prazo de 6 meses após a alienação, no ano de 2008, sob pena do 

indeferimento do pedido de redirecionamento da execução.

Decorrido o aludido lapso temporal, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 58888 Nr: 3515-64.2008.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jackson Alex dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Romani Patussi - 

OAB:OAB/MS 12330-A, Cristiane Belinati Garcia Lopes - 

OAB:11877-A/MT, Luiz Fernando DallÓnder - OAB:9249MS, Milena 

Tiemi Iwashita Salgueiro - OAB:MT 13.288-B, Patricia Terezinha 

Ferreira Correa - OAB:10469MS, Pio Freiria Junior - 

OAB:OAB/MT18678/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Banco Finasa S.A. ajuizou demanda em setembro de 2008 contra Jackson 

Alex dos Santos Silva, objetivando a busca e apreensão de bem gravado 

com alienação fiduciária.

Após a prática de alguns atos, sem êxito na citação do requerido, o polo 

ativo foi intimado para recolher as despesas da diligência, sob pena de 

extinção, mas mesmo assim não o fez.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

O Código de Processo Civil estabelece que “para postular em juízo é 

necessário ter interesse e legitimidade” (art. 17).

Neste viés, caso o juiz constate a ausência de interesse processual, deve 

extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, do 

CPC:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...)”.

No caso em tela, o polo ativo, apesar de intimado, não impulsionou o 

procedimento como determinado, mesmo ciente de que o silêncio 

acarretaria a extinção, pois a intimação foi clara neste sentido.

 Com tais considerações e destacando que se trada de feito inserido na 

meta 02 do CNJ, interpreto a inércia e o silêncio do polo ativo em atuar na 

primeira instância, como ausência superveniente do interesse de agir e, 

nos termos do art. 485, VI do CPC, extingo o processo.

 As custas já foram pagas. Sem honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 133677 Nr: 7110-27.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Bezerra de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Trata-se de executivo em que o polo ativo noticiou o descumprimento da 

obrigação firmada em acordo.

É o relato do necessário. Decido.

Considerando a notícia de que o executado não pagou o valor devido nos 

moldes pactuados, o feito deve prosseguir mediante a adoção de medidas 

constritivas até a integral satisfação do débito.

Posto isto, DEFIRO o pedido às fls. 155/162 referente à penhora e 

avaliação dos maquinários elencados, devendo ser expedido o 

necessário.

No que tange à penhora por termo referente a quatro propriedades rurais 

(matrículas ns.º 531, 960, 1.091 e 4.798, CRI de Nova Monte Verde/MT), 

entendo que a medida é excessiva e desproporcional se executada sobre 

todas as propriedades discriminadas, principalmente quando considerado 

que os maquinários também garantirão a dívida, cabendo à parte 

exequente indicar em 10 dias sobre qual imóvel pretende que a medida 

seja executada.

 Decorrido o aludido lapso temporal, voltem conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 143502 Nr: 4888-52.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aluisio do Carmo Rodrigues

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 Ante o exposto, JULGADO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL E 
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EXTINGO O FEITO com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, visto que o pagamento em sede 

administrativa efetuou-se em conformidade com a legislação aplicável, 

sendo incabível condenação em valor complementar, como pleiteado na 

exordial.Condeno a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por 

cento) do valor da causa nos termos do art. 85, do CPC, cuja exigibilidade 

restará suspensa pelo período e condições estabelecidos pelo §3º, do art. 

98, do CPC.Com o trânsito em julgado, arquive-se. P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 141269 Nr: 3657-87.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Pires de Souza

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, Renato Chagas Correia da Silva - OAB:5871-MS

 Ante o exposto, JULGADO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL E 

EXTINGO O FEITO com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, visto que o pagamento em sede 

administrativa efetuou-se em conformidade com a legislação aplicável, 

sendo incabível condenação em valor complementar, como pleiteado na 

exordial.Condeno a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por 

cento) do valor da causa nos termos do art. 85, do CPC, cuja exigibilidade 

restará suspensa pelo período e condições estabelecidos pelo §3º, do art. 

98, do CPC.Com o trânsito em julgado, arquive-se. P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 140859 Nr: 3419-68.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wesley da Silva

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:

 Vistos,

Considerando que não foi realizada a perícia pela ausência de 

documentos e por entender oportuno, nomeio a médica Dra. Fernanda 

Sutilo Martins, CRM/MT 4232, que efetue perícia médica na parte autora 

com base nos documentos que forem apresentados no ato do exame da 

parte autora.

FIXO os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem 

custeados pela requerida, que deve ser intimada para efetuar o depósito 

nos autos em 10 dias.

Agendada a data e horário para o exame, intimem-se as partes para 

ciência e para a indicação de assistente técnico em 10 dias. O laudo 

deverá ser apresentado em até 30 dias após a perícia.

O mandado deverá ser acompanhado dos quesitos apresentados pelos 

envolvidos e da presente decisão.

A parte autora deverá comparecer à perícia munida dos atestados 

médicos, laudos e exames que possua e sejam relacionados ao acidente.

Com o laudo, intimem-se os envolvidos para manifestação em cinco dias, 

oportunidade em que deverão requerer complementação na atividade 

probatória, se desejarem, sob pena de preclusão.

 Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 125522 Nr: 2668-18.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiano Vitor Miguel

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A, Valnir Telles de Oliveira Junior - OAB:12575 

MT

 Ante o exposto, JULGADO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL E 

EXTINGO O FEITO com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, visto que o pagamento em sede 

administrativa efetuou-se em conformidade com a legislação aplicável, 

sendo incabível condenação em valor complementar, como pleiteado na 

exordial.Condeno a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por 

cento) do valor da causa nos termos do art. 85, do CPC, cuja exigibilidade 

restará suspensa pelo período e condições estabelecidos pelo §3º, do art. 

98, do CPC.Com o trânsito em julgado, arquive-se. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 45220 Nr: 4298-27.2006.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 9ª 

Região

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Severino Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DA SILVA - 

OAB:14972/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ressaltando que a parte exequente foi previamente 

intimada para manifestação e nada alegou, nos termos do art. 487, II, do 

CPC, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e EXTINGO O FEITO, 

com resolução de mérito.Custas pelo polo ativo. Sem honorários.Com o 

trânsito em julgado, arquive-se.P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 123428 Nr: 1508-55.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RN Comércio Varegista S.A.

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11065-A/MT

 Vistos,

Proceda-se à retificação da representação do polo passivo conforme fls. 

28/34.

Ademais, devido à concessão do efeito suspensivo nos autos em apenso, 

aguarde-se o deslinde daquele procedimento.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 140951 Nr: 3481-11.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joice Maria Wolff

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

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

OAB:MT 13120-A

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

 Posto isso, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido para CONDENAR o Instituto Nacional de Previdência Social – INSS à 

implantação do benefício de auxílio-doença em favor da demandante, 

desde o indeferimento administrativo (03/07/2012), devendo se submeter à 

revisão administrativa periódica, acrescidas as parcelas atrasadas dos 

juros moratórios e correção monetária, nos termos do Manual de Cálculos 

da Justiça Federal.Por verificar presentes os requisitos, CONCEDO a tutela 

de urgência neste ato.Condeno o INSS ao pagamento dos honorários 
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advocatícios, que fixo em 10% sobre as prestações vencidas até a 

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

os termos do artigo 85, §3º, I, do CPC.Procedimento isento de custas e 

despesas processuais, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 

7.603/2001. Certificado o trânsito em julgado, caso não seja requerido o 

cumprimento de sentença em 15 dias, ao arquivo com as anotações e 

baixas de estilo.Nos termos do art. 1.288 da CNGC: I) Joice Maria Wolff; II) 

Auxílio-Doença; III) Renda mensal: 91% (noventa e um por cento) do 

salário-de-benefício; IV) DIB – Indeferimento administrativo 03/07/2012; V) 

RMI – a calcular pelo INSS; VI) início do pagamento – 30 dias, a contar da 

intimação da presente sentença.P.I.C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000082-20.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DEOLINDO AUGUSTO DE CAMPOS JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ROQUE SAGIN OAB - MT0017891A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUI COIMBRA FILHO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CORALDINO SANCHES VENDRAMINI OAB - SP117843 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000082-20.2017.8.11.0007 

AUTOR: DEOLINDO AUGUSTO DE CAMPOS JUNIOR RÉU: RUI COIMBRA 

FILHO Vistos, Deolindo Augusto de Campos Junior ajuizou demanda em 

face de Rui Coimbra Filho objetivando: a) rescisão de contrato com 

reintegração de posse; b) o recebimento de indenização. Entendendo 

presentes os requisitos, pediu liminarmente a reintegração da posse sobre 

o imóvel e juntou documentos (fls. 27/83). Recebida a inicial, a apreciação 

do pedido liminar foi postergado. Citado (fl.109), o demandado apresentou 

contestação às fls. 111/140, alegando ausência de interesse processual 

e, no mérito, pedindo a improcedência dos pedidos autorais. Juntou os 

documentos de fls.141/158. Designada sessão de conciliação (fl.160 e 

fls.166/167), os envolvidos optaram pela heterocomposição (fls.168/171). 

Às fls. 176/177, o polo ativo reiterou o pedido de apreciação da tutela de 

urgência. É o relato do necessário. Fundamento e decido. Compulsando os 

autos, constato que o autor fundamentou seu pedido de proteção 

possessória nos artigos art. 1.210, do Código Civil e art. 562 do Código de 

Processo Civil: “Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse 

em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência 

iminente, se tiver justo receio de ser molestado”. “Art. 562. Estando a 

petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a 

expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso 

contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, 

citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada”. Feitos 

tais registros, verifico que que o autor assinalou que o réu obteve, com o 

contrato que pretende ver rescindido, apenas a posse precária sobre a 

área rural em litígio e que o alegado inadimplemento se traduz em 

fundamento para reintegração da posse. Contudo, convém destacar que o 

inadimplemento contratual nestes autos não é fato incontroverso, tendo 

em vista que o próprio autor admitiu na data prevista para o recebimento 

da segunda parcela, não tinha os documentos hábeis para a escrituração 

do imóvel (fl.6), o que aponta a necessidade de comprovação do 

implemento da condição. Oportuno asseverar que a interpelação judicial 

também está em debate nesta relação processual. Portanto, a discussão 

acerca da mora e da posse precária não pode ser verificada nesta fase 

de cognição sumária, o que prejudicaa constatação do esbulho atribuído 

ao requerido. Como se não bastasse, diversamente do que contido na 

inicial, o entendimento atual dos tribunais pátrios avança no sentido de que 

as medidas de proteção possessória não são adequadas enquanto não 

rescindido/resolvido o contrato ou a promessa de compra e venda. Por 

entender oportuno, trago à baila: 84480925 - AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. 

INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. A ação possessória não se presta à 

recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão/resolução 

do contrato. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser 

imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de 

compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a 

resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, 

diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a 

nortear os contratos. 2. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 

734.869; Proc. 2015/0155083-0; BA; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; 

DJE 19/10/2017). 52309827 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA E DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE E ANULATÓRIA, EXECUÇÃO DE GARANTIA REAL, 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E PERDAS E DANOS. 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA CONDICIONADA À PRÉVIA RESOLUÇÃO DO 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RECURSO DESPROVIDO. A 

jurisprudência caminha no sentido de que é indispensável a prévia 

manifestação judicial na hipótese de discussão sobre a rescisão de 

compromisso de compra e venda de veículos para que seja consumada a 

resolução do contrato, mesmo com a existência de cláusula resolutória 

expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé 

objetiva dos contratos. Consequentemente, inviável a concessão da 

antecipação de tutela reintegratória de posse antes da resolução do 

contrato de compromisso de compra e venda, quando, então, poderá se 

constatar a existência de posse injusta e o alegado esbulho possessório. 

Decisão do Relator Protocolo Número/Ano: 99095 / 2016 REC. EMB. 

DECLARAÇÃO Nº 99095/2016 (OPOSTO NOS AUTOS DO (A) APELAÇÃO 

96175/2013. CLASSE: CNJ-198) COMARCA CAPITAL EMBARGANTE. 

RAYNA FERRER DE SOUZA GONÇALVES (Advs: Dr (a). RUY DE SOUZA 

GONÇALVES. OAB 12.133/MT), EMBARGADO. IUNI EDUCACIONAL S. A. 

(Advs: Dr. DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE. OAB 6199/MT, Dr (a). 

OUTRO (S)). (TJMT; AI 51610/2016; Várzea Grande; Relª Desª Nilza Maria 

Pôssas de Carvalho; Julg. 03/10/2017; DJMT 11/10/2017; Pág. 49). Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido de reintegração de posse. Dando 

prosseguimento ao feito, diante dos pedidos genéricos de produção 

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

especificarem as provas que pretendem produzir. O SILÊNCIO 

ACARRETARÁ O JULGAMENTO IMEDIATO. Decorrido o prazo acima, 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001288-35.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LENITA KROKER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO TAKESHI SENNO DE ASSUNCAO OAB - MT0018648A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001288-35.2018.8.11.0007 

AUTOR: LENITA KROKER RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

Navegando pelos autos digitais vislumbro elementos que evidenciam que o 

polo ativo possui condições financeiras de pagar taxa e custas judiciais. 

Nos termos do art. 99, §2º do CPC, determino a intimação da parte 

demandante para que, em 15 dias, comprove que preenche os requisitos 

para o reconhecimento de sua miserabilidade. Decorrido o lapso temporal 

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

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001401-86.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA TRES LTDA. (REQUERIDO)

GRUPO DE COMUNICACAO TRES S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 
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FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001401-86.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO REQUERIDO: 

GRUPO DE COMUNICACÂO TRES S/A, EDITORA TRES LTDA. Vistos, 

Navegando pelos autos digitais vislumbro elementos que evidenciam que o 

polo ativo possui condições financeiras para pagar taxa e custas judiciais, 

motivo pelo qual, nos termos do art. 99, §2º do CPC, determino a intimação 

da parte demandante para comprovar, em até 5 dias, que preenche os 

requisitos para o reconhecimento de sua miserabilidade. Decorrido o lapso 

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

de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001283-13.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA CRISTINA DE LIMA GOMES CARACANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURDES VOLPE NAVARRO OAB - MT0006279A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMEU BACO CARACANHA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001283-13.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: VANIA CRISTINA DE LIMA GOMES CARACANHA 

REQUERIDO: ROMEU BACO CARACANHA JUNIOR Vistos, Navegando 

pelos autos digitais vislumbro elementos que evidenciam que o polo ativo 

possui condições financeiras de pagar taxa e custas judiciais, bem como 

que o valor da causa não corresponde à soma dos bens a serem 

partilhados, em desacordo com o art. 282. Ante o exposto, determino a 

intimação da requerente para retificar o montante atribuído à causa e 

comprovar que preenche os requisitos para o reconhecimento de sua 

miserabilidade, em até 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial 

ou de indeferimento do pedido de recolhimento das custas ao final do 

processo, respectivamente. Decorrido o aludido lapso temporal, voltem 

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

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001315-18.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA CARVALHO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO DOS SANTOS MONTEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001315-18.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: JOELMA CARVALHO DA SILVA EXECUTADO: JULIO DOS 

SANTOS MONTEIRO Vistos, Caiã Vítor Carvalho Monteiro, representado 

por sua genitora Joelma Carvalho da Silva, iniciou a fase de cumprimento 

da sentença homologatória proferida pelo juízo da 1ª Vara desta Comarca 

nos autos que tramitaram sob o cód. 111844, nos termos do artigo 523, do 

CPC. É o relato do que basta. Decido. Consoante relatado, a demanda de 

cognição tramitou perante o Juízo da 1ª Vara desta Comarca (Código 

111844). Considerando o disposto no art. 516, inciso II e art. 528, § 9º, 

ambos do CPC, o cumprimento de sentença será efetuado no Juízo que 

decidiu a demanda de origem, ou, no Juízo do domicílio do exequente. Com 

tais considerações, DETERMINO a remessa do feito em tela ao Juízo da 1ª 

Vara desta Comarca, com as baixas inerentes. Cristiane Padim da Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001435-61.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490/O-O 

(ADVOGADO)

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT0012066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001435-61.2018.8.11.0007 

AUTOR: JOSE LUIS DE LIMA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos, Defiro os benefícios da gratuidade, ressalvando a 

possibilidade de revogação. Considerando que o polo passivo se traduz 

em autarquia federal, que os procuradores não comparecem nas 

solenidades e que ainda não foi organizada pauta concentrada para as 

demandas previdenciárias, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a autarquia ré, constando as advertências da revelia, perante seu 

órgão de representação especializado, preferencialmente por via 

eletrônica junto ao cadastro oficial da autarquia. Não verificando, nesta 

cognição sumária, a presença dos requisitos para concessão da tutela de 

urgência, principalmente no que diz respeito aos elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado, em razão da necessidade 

de provas submetidas ao contraditório, por ora, indefiro o pedido de tutela 

antecipatória. Decorrido o lapso temporal para resposta, intime-se a parte 

autora para, querendo, manifestar em 15 dias. Após, conclusos. Às 

providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1001416-55.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON DA SILVA CANDIDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001416-55.2018.8.11.0007 

AUTOR: EVERSON DA SILVA CANDIDO RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Vistos, Everson da Silva Candido ajuizou demanda em face de YMPACTUS 

COMERCIAL LTDA. visando a exibição autônoma e cautelar de 

documentos. Narrou que celebrou contrato de adesão de serviços e 

comunicação, adquirindo kits com contas de telefonia VOIP99 Telexfree na 

modalidade ADCENTRAL FAMILY. Alegou que não tem acesso ao sistema 

interno da requerida, denominado “back office”, estando impedido o pedido 

de restituição do valor empregado. Entendendo presentes os requisitos, 

pediu liminarmente a apresentação de todas as informações referente à 

contratação entre os envolvidos constantes no aludido sistema. É o relato 

do necessário. Fundamento e decido. Com o vigor do atual Código de 

Processo Civil, a ação cautelar autônoma foi extirpada do ordenamento 

jurídico, trazendo à tona a discussão, em âmbito doutrinário e 

jurisprudencial, acerca do meio adequado para a satisfação das 

pretensões de produção antecipada de provas. Convém salientar que a 

nomenclatura atribuída à demanda é irrelevante para fins de sua análise, 

cabendo ser observada a natureza da pretensão deduzida em juízo e sua 

adequação ao ordenamento jurídico. Nesse passo, a solução para o 

imbróglio, sob meu entendimento, consiste no sentido de que a presente 

pretensão pode ser abarcada pela tutela cautelar em caráter antecedente, 

desde que preenchidos os requisitos para tanto, o que não é o caso. 

Pelas razões expostas, entendo que a demanda carece de interesse 

processual no viés de sua adequação. Nessa senda, trago à baila os 

julgados abaixo: 87624748 - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. 

Insurgência contra sentença que, homologando a produção antecipada da 

prova, deixou de fixar despesas processuais e honorários advocatícios 

sucumbenciais. Matéria que, de fato, cuida de exibição de documentos. 

Novo Código de Processo Civil que não manteve a cautelar autônoma de 

exibição. Tutelas de urgência de natureza cautelar que devem ser 

requeridas de forma incidental ou antecedente em ação de conhecimento. 

Ausência de interesse processual. Extinção do processo sem resolução 

do mérito. Recurso prejudicado o conhecimento do recurso. (TJSP; APL 

1003617-44.2017.8.26.0037; Ac. 10822104; Araraquara; Vigésima Oitava 

Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Dimas Rubens Fonseca; Julg. 

25/09/2017; DJESP 29/09/2017; Pág. 3040). 87650174 - AÇÃO DE 
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EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ADVENTO 

DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, QUE RETIROU DO 

ORDENAMENTO JURÍDICO A AÇÃO CAUTELAR AUTÔNOMA. Tutela 

provisória de urgência de caráter cautelar que pode ser obtida 

incidentalmente no bojo da demanda principal ou em caráter antecedente. 

Vício insanável. Falta de interesse de agir. Sentença procedente. Acolhida 

preliminar. Dado provimento ao recurso, com a extinção do processo. 

(TJSP; APL 1049284-92.2016.8.26.0100; Ac. 10846617; São Paulo; 

Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Lucila Toledo; Julg. 

02/10/2017; DJESP 16/10/2017; Pág. 2654). 87643381 - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÍTIDA PRETENSÃO À EXIBIÇÃO EXCLUSIVA DE 

CONTRATO QUE DEU CAUSA À INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS 

CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROCESSO AJUIZADO NA 

VIGÊNCIA DO CPC/2015. Falta de interesse de agir reconhecida pela r. 

Sentença. Ação julgada improcedente, com base na teoria da asserção. 

Inadequação da via eleita bem reconhecida. Atual CPC extinguiu a cautelar 

exibitória autônoma. Inadequação da via processual eleita. Ausência de 

pedido administrativo válido. Requisito estabelecido pelo STJ, em sede de 

recurso repetitivo, aplicável ao caso por analogia. Requisitos que poderiam 

ser verificados a partir da simples análise da petição inicial e documentos 

que a instruem. De ofício, julga-se extinto o processo, com fundamento no 

art. 485, VI, CPC/2015, prejudicado o recurso do autor. (TJSP; APL 

1001667-06.2016.8.26.0596; Ac. 10860874; Serrana; Décima Terceira 

Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Giaquinto; Julg. 05/10/2017; 

DJESP 11/10/2017; Pág. 2557). Ante exposto, nos termos do art. 485, 

incisos I e VI, do CPC, indefiro a petição inicial e extingo o processo sem 

resolução de mérito, por inexistência de interesse processual. Isento de 

custas e honorários. Havendo trânsito em julgado, certifique-se e 

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

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1001418-25.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CHRISTIAN MARQUES CANDIDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001418-25.2018.8.11.0007 

AUTOR: DOUGLAS CHRISTIAN MARQUES CANDIDO RÉU: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos, Douglas Christian Marques Candido ajuizou 

demanda em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. objetivando a 

exibição autônoma e cautelar de documentos. Narrou que celebrou 

contrato de adesão de serviços e comunicação, adquirindo kits com 

contas de telefonia VOIP99 Telexfree na modalidade ADCENTRAL FAMILY 

e que não tinha acesso ao sistema interno da requerida, denominado 

“back office”, cujos dados eram necessários para requerer a restituição 

do valor empregado. Entendendo presentes os requisitos, pediu 

liminarmente a apresentação de todas as informações referente à 

contratação entre os envolvidos constantes no aludido sistema. É o relato 

do necessário. Fundamento e decido. Com o vigor do atual Código de 

Processo Civil, a ação cautelar autônoma foi extirpada do ordenamento 

jurídico, trazendo à tona a discussão, em âmbito doutrinário e 

jurisprudencial, acerca do meio adequado para a satisfação das 

pretensões de produção antecipada de provas. Convém salientar que a 

nomenclatura atribuída à demanda é irrelevante para fins de sua análise, 

cabendo ser observada a natureza da pretensão deduzida em juízo e sua 

adequação ao ordenamento jurídico. Nesse passo, a solução para o 

imbróglio, sob meu entendimento, consiste no sentido de que a presente 

pretensão pode ser abarcada pela tutela cautelar em caráter antecedente, 

desde que preenchidos os requisitos para tanto, o que não é o caso. 

Pelas razões expostas, entendo que a demanda carece de interesse 

processual no viés de sua adequação. Nessa senda, trago à baila os 

julgados abaixo: 87624748 - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. 

Insurgência contra sentença que, homologando a produção antecipada da 

prova, deixou de fixar despesas processuais e honorários advocatícios 

sucumbenciais. Matéria que, de fato, cuida de exibição de documentos. 

Novo Código de Processo Civil que não manteve a cautelar autônoma de 

exibição. Tutelas de urgência de natureza cautelar que devem ser 

requeridas de forma incidental ou antecedente em ação de conhecimento. 

Ausência de interesse processual. Extinção do processo sem resolução 

do mérito. Recurso prejudicado o conhecimento do recurso. (TJSP; APL 

1003617-44.2017.8.26.0037; Ac. 10822104; Araraquara; Vigésima Oitava 

Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Dimas Rubens Fonseca; Julg. 

25/09/2017; DJESP 29/09/2017; Pág. 3040). 87650174 - AÇÃO DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ADVENTO 

DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, QUE RETIROU DO 

ORDENAMENTO JURÍDICO A AÇÃO CAUTELAR AUTÔNOMA. Tutela 

provisória de urgência de caráter cautelar que pode ser obtida 

incidentalmente no bojo da demanda principal ou em caráter antecedente. 

Vício insanável. Falta de interesse de agir. Sentença procedente. Acolhida 

preliminar. Dado provimento ao recurso, com a extinção do processo. 

(TJSP; APL 1049284-92.2016.8.26.0100; Ac. 10846617; São Paulo; 

Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Lucila Toledo; Julg. 

02/10/2017; DJESP 16/10/2017; Pág. 2654). 87643381 - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÍTIDA PRETENSÃO À EXIBIÇÃO EXCLUSIVA DE 

CONTRATO QUE DEU CAUSA À INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS 

CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROCESSO AJUIZADO NA 

VIGÊNCIA DO CPC/2015. Falta de interesse de agir reconhecida pela r. 

Sentença. Ação julgada improcedente, com base na teoria da asserção. 

Inadequação da via eleita bem reconhecida. Atual CPC extinguiu a cautelar 

exibitória autônoma. Inadequação da via processual eleita. Ausência de 

pedido administrativo válido. Requisito estabelecido pelo STJ, em sede de 

recurso repetitivo, aplicável ao caso por analogia. Requisitos que poderiam 

ser verificados a partir da simples análise da petição inicial e documentos 

que a instruem. De ofício, julga-se extinto o processo, com fundamento no 

art. 485, VI, CPC/2015, prejudicado o recurso do autor. (TJSP; APL 

1001667-06.2016.8.26.0596; Ac. 10860874; Serrana; Décima Terceira 

Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Giaquinto; Julg. 05/10/2017; 

DJESP 11/10/2017; Pág. 2557). Ante exposto, nos termos do art. 485, 

incisos I e VI, do CPC, indefiro a petição inicial e extingo o processo sem 

resolução de mérito, por inexistência de interesse processual. Isento de 

custas e honorários. Havendo trânsito em julgado, certifique-se e 

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

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1001425-17.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001425-17.2018.8.11.0007 

AUTOR: EMILY ROMERA CANDIDO RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Vistos, Emily Romera Candido, representada por seu genitor Everson da 

Silva Candido ajuizou demanda em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. 

visando a exibição autônoma e cautelar de documentos. Narrou que 

celebrou contrato de adesão de serviços e comunicação, adquirindo kits 

com contas de telefonia VOIP99 Telexfree na modalidade ADCENTRAL 

FAMILY e que não tinha acesso ao sistema interno da requerida, 

denominado “back office”, cujos dados eram necessários para requerer a 

restituição do valor empregado. Entendendo presentes os requisitos, pediu 

liminarmente a apresentação de todas as informações referente à 

contratação entre os envolvidos constantes no aludido sistema. É o relato 

do necessário. Fundamento e decido. Com o vigor do atual Código de 

Processo Civil, a ação cautelar autônoma foi extirpada do ordenamento 

jurídico, trazendo à tona a discussão, em âmbito doutrinário e 

jurisprudencial, acerca do meio adequado para a satisfação das 

pretensões de produção antecipada de provas. Convém salientar que a 

nomenclatura atribuída à demanda é irrelevante para fins de sua análise, 

cabendo ser observada a natureza da pretensão deduzida em juízo e sua 

adequação ao ordenamento jurídico. Nesse passo, a solução para o 

imbróglio, sob meu entendimento, consiste no sentido de que a presente 

pretensão pode ser abarcada pela tutela cautelar em caráter antecedente, 

desde que preenchidos os requisitos para tanto, o que não é o caso. 
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Pelas razões expostas, entendo que a demanda carece de interesse 

processual no viés de sua adequação. Nessa senda, trago à baila os 

julgados abaixo: 87624748 - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. 

Insurgência contra sentença que, homologando a produção antecipada da 

prova, deixou de fixar despesas processuais e honorários advocatícios 

sucumbenciais. Matéria que, de fato, cuida de exibição de documentos. 

Novo Código de Processo Civil que não manteve a cautelar autônoma de 

exibição. Tutelas de urgência de natureza cautelar que devem ser 

requeridas de forma incidental ou antecedente em ação de conhecimento. 

Ausência de interesse processual. Extinção do processo sem resolução 

do mérito. Recurso prejudicado o conhecimento do recurso. (TJSP; APL 

1003617-44.2017.8.26.0037; Ac. 10822104; Araraquara; Vigésima Oitava 

Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Dimas Rubens Fonseca; Julg. 

25/09/2017; DJESP 29/09/2017; Pág. 3040). 87650174 - AÇÃO DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ADVENTO 

DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, QUE RETIROU DO 

ORDENAMENTO JURÍDICO A AÇÃO CAUTELAR AUTÔNOMA. Tutela 

provisória de urgência de caráter cautelar que pode ser obtida 

incidentalmente no bojo da demanda principal ou em caráter antecedente. 

Vício insanável. Falta de interesse de agir. Sentença procedente. Acolhida 

preliminar. Dado provimento ao recurso, com a extinção do processo. 

(TJSP; APL 1049284-92.2016.8.26.0100; Ac. 10846617; São Paulo; 

Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Lucila Toledo; Julg. 

02/10/2017; DJESP 16/10/2017; Pág. 2654). 87643381 - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÍTIDA PRETENSÃO À EXIBIÇÃO EXCLUSIVA DE 

CONTRATO QUE DEU CAUSA À INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS 

CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROCESSO AJUIZADO NA 

VIGÊNCIA DO CPC/2015. Falta de interesse de agir reconhecida pela r. 

Sentença. Ação julgada improcedente, com base na teoria da asserção. 

Inadequação da via eleita bem reconhecida. Atual CPC extinguiu a cautelar 

exibitória autônoma. Inadequação da via processual eleita. Ausência de 

pedido administrativo válido. Requisito estabelecido pelo STJ, em sede de 

recurso repetitivo, aplicável ao caso por analogia. Requisitos que poderiam 

ser verificados a partir da simples análise da petição inicial e documentos 

que a instruem. De ofício, julga-se extinto o processo, com fundamento no 

art. 485, VI, CPC/2015, prejudicado o recurso do autor. (TJSP; APL 

1001667-06.2016.8.26.0596; Ac. 10860874; Serrana; Décima Terceira 

Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Giaquinto; Julg. 05/10/2017; 

DJESP 11/10/2017; Pág. 2557). Ante exposto, nos termos do art. 485, 

incisos I e VI, do CPC, indefiro a petição inicial e extingo o processo sem 

resolução de mérito, por inexistência de interesse processual. Isento de 

custas e honorários. Havendo trânsito em julgado, certifique-se e 

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

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002292-44.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO CRESPIM BEVILAQUA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO CRESPIM BEVILAQUA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO FONTOURA BAGANHA OAB - MT0012644S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1002292-44.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: CELSO CRESPIM BEVILAQUA JUNIOR EXECUTADO: CELSO 

CRESPIM BEVILAQUA Vistos, Trata-se de demanda em que os envolvidos, 

no curso do procedimento, optaram pela autocomposição e fizeram 

acordo. É o relato do necessário. Decido. Considerando a aparente 

regularidade do que foi pactuado às fls. 69/72, ressalvando interesse de 

terceiros, HOMOLOGO para que produza seus efeitos jurídicos e legais a 

avença e EXTINGO O PROCESSO nos termos do art, 487, III, "b" do CPC. 

Custas já recolhidas. Cada parte arcará com os honorários de seus 

patronos. Diante da renúncia do prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado imediatamente e arquive-se. P. I. C. Cristiane Padim da Silva Juíza 

de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001393-12.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA CIPRIANI OAB - MT21468/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. F. D. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001393-12.2018.8.11.0007 Vistos. Tendo em vista a 

possível ocorrência de alienação parental, evidenciada por meio dos 

áudios que acompanham a inicial, o que caracteriza situação de risco ao 

menor, DETERMINO a remessa dos autos a 2ª Vara desta Comarca, 

especializada na infância e juventude, com as homenagens de estilo. 

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, expedindo o necessário. Alta Floresta, MT, 

16 de maio de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001393-12.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA CIPRIANI OAB - MT21468/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. F. D. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

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

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

AUTORA, na pessoa do seu Procurador, por todo o conteúdo da decisão 

de Id 13241746.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90283 Nr: 4640-96.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Bussolo Nunes ME EPP, Caiabi 

Indústria, Comércio e Exportação de Madeiras Ltda, Alexandre Perez 

Loretto

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RODRIGO BUSSOLO NUNES ME EPP, 

CNPJ: 03365957000120, Inscrição Estadual: 13.191.096-5 e atualmente em 

local incerto e não sabido CAIABI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO 

DE MADEIRAS LTDA, CNPJ: 03365957000120, Inscrição Estadual: 

13.191.096-5. atualmente em local incerto e não sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 17/09/2010.

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

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

RODRIGO BUSSOLO NUNES ME EPP, CAIABI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 

EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDAE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de deixou de recolher ICMS, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20106924/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 11/12/2007

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 23.384,38
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 126145 Nr: 3089-08.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. A. de Araújo - Comercio, Adilson Antonio de 

Araújo

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Fontoura Baganha - 

OAB:12644/MT

 Vistos.Trata-se de Exceção de pré-executividade oposta por Adilson 

Antônio de Araújo em face de Fazenda Pública do Estado de Mato 

Grosso.O excipiente impugnou o arresto cautelar de valores deferido 

neste feito (fl. 30) e realizado sobre a conta poupança CEF n. 

013.00048837-1, agencia 1385, no valor de R$ 199,64 (cento e noventa e 

nove reais com sessenta e quatro centavos).Ao pedido (fls. 51/54), foram 

juntadas as cópias dos documentos de fls. 55/61.A parte 

exequente/excepta foi intimada e impugnou o pedido (fls. 64/65v). Após, 

vieram-me conclusos.É o breve relatório. DECIDO.Tendo em vista que a 

análise da matéria arguida não demanda dilação probatória, passo ao seu 

julgamento.Portanto, assiste razão ao executado/excipiente quanto à 

alegação de impenhorabilidade.Isto é, no que tange ao bloqueio de R$ 

199,64 (cento e noventa e nove reais com sessenta e quatro centavos), 

incidente sobre a conta poupança CEF n. 013.00048837-1, agencia 1385, 

de sua titularidade, trata-se de verba acobertada pela regra da 

impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, inciso X do CPC.Com efeito, 

não houve a comprovação de que tal conta seja utilizada como contra 

corrente, e o valor bloqueado é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. 

Nesse sentido:EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO – CERCEAMENTO 

DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR 

REJEITADA - PENHORA ON-LINE – VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS 

MÍNIMOS EM CONTA-POUPANÇA DE TERCEIRO – IMPENHORABILIDADE - 

INCISO X DO ART. 833 DO CPC - RECURSO PROVIDO.É impenhorável 

quantia depositada em conta-poupança até o limite de 40 salários mínimos, 

conforme dispõe o art. 833, X, do CPC.(Ap 86124/2017, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 23/08/2017)Isto posto, acolho a 

manifestação do executado e determino o desbloqueio do valor acima 

indicado.Intimem-se.Tendo em vista o não cadastramento do patrono da 

parte requerida, proceda à secretaria de vara o cadastro do mesmo.Às 

providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 141833 Nr: 3964-41.2016.811.0007

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Bernardeli e Cia Ltda - ME, Mario 

Bernardeli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARUICH HAMMOUD - 

OAB:8101, Eliane Maria Almeida Teles Hammoud - OAB:9315-B/MT, 

Raissa Carolina de Oliveira Teles - OAB:23016/O

 ISTO POSTO, julgo procedente em parte o pedido, com resolução do 

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

Civil, para declarar a responsabilidade da parte Requerida no presente 

caso, pela prática de ato ilícito ambiental, consistente na divergência entre 

o saldo de madeira no sistema SISFLORA e os produtos florestais 

existentes no pátio da empresa, totalizando 330,3656 st, bem como no 

comércio virtual e ilegal de madeiras.Em consequência, CONDENO-A à 

reparação do dano ambiental causado, no valor de R$ 192.562,08 (cento e 

noventa e dois mil, quinhentos e sessenta e dois reais com oito centavos), 

incidente correção monetária pelo INPC desde a data da vistoria técnica 

(08/04/2015) e juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação.Condeno 

os Requeridos ao pagamento das custas processuais.Inexistente a 

condenação do pagamento dos honorários advocatícios.Intimem-se.Após 

o transito em julgado, caso não haja o requerimento de cumprimento de 

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

necessárias.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 139966 Nr: 2929-46.2016.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alta Floresta Motos Ltda.

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

Floresta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Jorge da Cunha Viana 

Dantas - OAB:MT 8014

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos.

Tendo em vista que a apresentação de impugnação aos Embargos à 

Execução Fiscal às fls. 150/157 é posterior ao julgamento da lide (fls. 

140/141), resta caracterizado a preclusão lógica pelo que deixo de 

apreciar o petitório.

Ainda, Recebo o presente Recurso de Apelação.

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

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

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

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

INTIMEM-SE O APELADO para apresentar as contrarrazões recursais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o 

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o art. 1.009.

Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do 

art. 1.010, do novo códex adjetivo civil.

Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

Após as providências necessárias, REMETAM-SE os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do 

art. 1.010, já indicado, com as homenagens deste Juízo, observando-se o 

disposto no artigo 346, inciso II da CNGC,

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 126145 Nr: 3089-08.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. A. de Araújo - Comercio, Adilson Antonio de 

Araújo

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Fontoura Baganha - 

OAB:12644/MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 30 (trinta) dias 

manifeste acerca da impugnação apresentada às fls.51/53 c/c docs. de 

fls.59/61 e conclusos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130740 Nr: 5556-57.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdevina Borges da Silva

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDEVINA BORGES DA SILVA, Cpf: 

01429289171, Rg: 1770527-4, Filiação: Deassis Cesario da Silva e Flora 

Borges da Silva, data de nascimento: 19/05/1956, brasileiro(a), natural de 

Rio Pardo-MG, viuvo(a). atualmente em local incerto e não sabido

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 16 de 806



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

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

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

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: "...O Exeqüente é credor do executado da importância 

de R$ 12.406,47 (doze mil, quatrocentos e seis reais e quarenta e sete 

centavos), (...) que a exeqüente usou todos os meios para o recebimento 

amigável do crédito sem sucesso o que motivou o ajuizamento da presente 

ação.."

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57244 Nr: 1837-14.2008.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antonio Pereira da Silva

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

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

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

Sérgio Luiz do Amaral - OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista a certidão de fl. 168, REMETAM-SE os autos à instância 

superior para que proceda a análise do Recurso Extraordinário 

protocolado sob o nº 82985/2016.

Às diligências. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130822 Nr: 5598-09.2015.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Admilson Francisco, Marli Goularte Francisco, JOAQUIM 

CARNEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agrícola de Cotia, Antonio 

Cipriano, Maria das Dores Nascimento Silva

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Usucapião - Réus Incertos ME098

Prazo do Edital:30

Resumo da Inicial:(...)Nos anos 80, para povoamento da região extremo 

norte do Estado de MatoGrosso, o Governo Federal transferiu a área que 

corresponde atualmente o Município de Carlinda-MT em favor da requerida 

para que fizesse o povoamento do então distrito de carlinda. A 

requeridainiciou o povoamento do Município de Carlinda nos anos 80 e 90, 

vendeu vários lotes as famílias que se mudaram para a localidade, 

entretanto a população colocada na posse dos lotes urbanos erurais não 

foram agraciadas com os títulos de propriedade imobiliária no CRI.

Descrição do Imóvel Usucapiendo:Lote 24, quadra R-04, Loteamento 

denominado embrião urbano Carlinda com área de 482,62M²M², situado no 

urbano do Município de Carlinda, Estado de Mato Grosso.

Decisão/Despacho:Vistos. - 1 - Cite-se o réu para contestar no prazo legal 

a presente ação, advertindo-o das sanções previstas nos artigos 285 e 

319 do Código de Processo Civil. - 2 – Citem-se também os confinantes do 

imóvel usucapiendo que deverão ser arrolados pelo autor, no prazo de 10 

dias, e, por edital, com prazo de 30 dias, os eventuais interessados e os 

réus em lugar incerto, nos termos do artigo 942 do CPC, para contestarem 

no prazo legal. - 3 – Intimem-se para manifestarem interesse na causa os 

representantes da União, Estado e Município. - 4 – Notifique-se o 

UNIBANCO – União de Bancos Brasileiros S/a., do inteiro teor da presente 

ação, para, querendo, ingressar na condição de assistente. - 5 –DEFIRO 

os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei nº 1.060/50. - 6 - 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Intimem-se. -

Nome e cargo do digitador:Mariangela da Silva e Souza-Aux. Judiciário

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000464-76.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE AMARAL MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000464-76.2018.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

pedido de liminar de busca e apreensão formulado por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A contra LUCILENE AMARAL MACHADO, 

com base no Decreto-Lei 911/69. O contrato de financiamento com 

alienação fiduciária está regularmente formalizado entre as partes e 

comprovada a mora através do protesto anexado ao Id n. 12419003. 

Assim: 1)DEFIRO, liminarmente, a busca e apreensão do veículo: Marca: 

CHEVROLET Chassi: 9BFZF54P2D8446450, Modelo: FIESTA ROCAM 

SEDAN FLEX, (PULSE/CLASS/SEG.) 1.6 8V 4P, Placa: OBB1872, Cor: 

PRATA Movido: ÁLCOOL/GASOLINA, Ano/Mod.: 2013/2013 Renavan: 

00508603480, descrito na inicial, expedindo-se o competente mandado, 

devendo o bem ser depositado em mãos da parte requerente ou de quem 

esta indicar, que será responsável pelo mesmo na qualidade de 

depositário fiel, mediante auto circunstanciado especificando o estado do 

bem. 2) Após executada a liminar, o devedor terá o prazo de 05 (cinco) 

dias para pagar a dívida pendente que, segundo os valores atualizados, 

apresentados pelo credor é de R$ 23.842,75 sendo que neste prazo o 

bem deverá permanecer nesta Comarca. 3) Cumprida a liminar, CITE-SE a 

parte requerida para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 

(quinze) dias, ou requerer a purgação da mora, esta, no prazo apontado 

no item “2”. 4) Para efeito de pronto pagamento da dívida, FIXO os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor da dívida apontada. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, MT, 15 

de maio de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003542-15.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA COSTA (AUTOR)

K. M. D. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEL MORO & DEL MORO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE VALNIR TEXEIRA OAB - MT0003624S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003542-15.2017.8.11.0007 Vistos. Especifiquem as 

partes as provas que pretendem produzir, justificando-as, sua relevância 

e pertinência, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Intimem-se. 

Alta Floresta, MT, 16 de maio de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001289-20.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

SIDNEI TADEU CUISSI OAB - MS17252 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001289-20.2018.8.11.0007. AUTOR: 

JOSE MENDES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - 

INSS Vistos. A parte autora requereu junto ao ID n. 13106357, a extinção 

do feito sem resolução do mérito. É o breve relatório. Decido. Ante o 

exposto, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

desistência da ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Novo 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento 

dos honorários advocatícios, visto que a parte requerida não constituiu 

procurador nos autos. Isento de custas. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. Alta Floresta, 

MT, 16 de maio de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003540-45.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT17759/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1003540-45.2017.8.11.0007. AUTOR: 

JUCELINO ALVES DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. A parte autora requereu junto ao ID n. 13014055, a 

extinção do feito sem resolução do mérito. É o breve relatório. Decido. 

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso 

VIII, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora 

ao pagamento dos honorários advocatícios, visto que a parte requerida 

não constituiu procurador nos autos. Isento de custas. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 16 de maio de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001390-91.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL ALMEIDA LACERDA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO)

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001390-91.2017.8.11.0007. AUTOR: 

IZABEL ALMEIDA LACERDA DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. ISABEL ALMEIDA LACERDA DOS SANTOS, 

adequadamente qualificada nos autos, propôs esta ação de aposentadoria 

por idade rural em face do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, 

sustentando o preenchimento dos requisitos legais. A inicial foi recebida, 

sendo deferido os benefícios da justiça gratuita. O Requerido foi 

regularmente citado, apresentando contestação (Id n. 9095057). Na 

contestação apresentada, a autarquia alegou a falta de comprovação da 

qualidade de segurado especial, tendo em vista a precariedade 

inexpressiva de comprovação do regime em economia familiar e do labor 

rural, ainda que de forma descontínua para a obtenção do beneficio de 

aposentadoria por idade rural. Impugnação à contestação, Id n. 12309644. 

O processo foi saneado, sendo designada audiência de instrução e 

julgamento, fixando como ponto controvertido, a comprovação dos 

requisitos exigidos para a concessão do benefício, qual seja, a condição 

de trabalhadora rural pelo período em que a lei determina. Na audiência de 

instrução e julgamento, colheu-se prova testemunhal, sendo que a parte 

requerida restou ausente de forma injustificada. Foram ouvidas a Autora e 

duas testemunhas, Vilma Aires Meira e Cleomar Carmem Caldart. Vieram 

conclusos para sentença. É o relato do necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Trata-se de ação reivindicatória de benefício previdenciário, não 

tendo a parte autora colacionado robusta prova material e produzido prova 

testemunhal idônea e harmônica com a sua pretensão vestibular, deveras, 

a ação é improcedente. Explico. A parte autora, documental e 

testemunhalmente, pretendeu e NÃO conseguiu comprovar de forma 

harmônica e segura o preenchimento dos requisitos legais do artigo 143 e 

seguintes da Lei 8.213/1991 – LGPS, principalmente quanto ao exercício 

de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, em número de meses idêntico à carência daquele (artigo 143, 

LGPS). Nesse ponto, destaco o depoimento da Autora, no sentido de que 

entre os anos de 2006 a 2009 mudou-se para o Estado da Bahia e 

trabalhou de empregada. Ademais, as notas e documentações juntadas 

pela autora, não satisfazem em número de meses, o período necessário a 

fim de se configurar a carência legalmente exigida. Logo, não restou 

comprovada materialmente sua condição de segurada especial. Nesse 

sentido: Númeração Única: 0047497-05.2014.4.01.9199 AC / MT; 

APELAÇÃO CIVEL Relator(a) JUIZ FEDERAL POMPEU DE SOUSA BRASIL, 

Sigla do órgão TRF - PRIMEIRA REGIÃƒO órgão julgador 1ª CÂMARA 

R E G I O N A L  P R E V I D E N C I Á R I A  D A  B A H I A , D a t a  d a 

Decisão16/02/2018Fonte/Data da Publicaçãoe-DJF1 DATA:13/04/2018 

PAGINA: Decisão A Câmara, por unanimidade, deu provimento à Apelação 

do INSS e à Remessa Necessária, esta tida por interposta. Ementa 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADORA 

RURAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE 

DEFERIMENTO. APELAÇÃO DO INSS E REMESSA NECESSÁRIA 

PROVIDAS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Sentença que se submete ao 

duplo grau obrigatório tendo em vista a iliquidez da condenação imposta ao 

INSS. 2. A concessão do benefício de aposentadoria por idade 

(trabalhador rural), conforme disposto nos arts.48, §§1º e 2º, e 143, da 

Lei 8.213/91, condiciona-se à verificação do requisito etário, 60 anos para 

homens e 55 anos para mulheres, associado à demonstração do efetivo 

exercício da atividade rural por tempo equivalente ao da carência do 

benefício pretendido (180 contribuições mensais), observada a regra de 

transição prevista no art.142 do mencionado diploma legal, desde que o 

período seja imediatamente anterior à data do requerimento, ainda que o 

serviço tenha sido prestado de forma descontínua. Quanto à atividade 

rural exercida, esta deve ser demonstrada mediante início razoável de 

prova material, coadjuvada de prova testemunhal coerente e robusta, ou 

prova documental plena, não sendo admissível a prova exclusivamente 

testemunhal. 3. No caso, a demandante completou 55 anos em 

15/dezembro/2007 (fls.12/12v), correspondendo o período de carência, 

portanto, a 156 meses. 4. Em que pese o cumprimento do requisito etário, 

não há como reconhecer o pretenso direito, uma vez que o único 

documento apresentado pela promovente apto a configurar início de prova 

material foi a certidão de casamento (evento ocorrido em outubro/1969), 

na qual consta como profissão do seu marido a de ¿lavrador¿ (fl.13). Não 

bastasse a antiguidade de tal documento, infere-se do CNIS anexado às 

fls.68/69 que o cônjuge varão ¿ DÉDIO JOSÉ DOS REIS -, manteve extenso 

vínculo urbano, vindo a se aposentar por invalidez, constando no sistema 

PLENUS como ramo de atividade a de¿comerciário¿ (v. fl.70). 5. Em tal 

contexto não há como estender a pretensa qualidade de segurado 

especial do extinto em prol da autora, condição infirmada pelos dados 

contidos no mencionado sistema, inexistindo nos autos qualquer outro 

substrato material indicando a alegada condição de rurícola. 6. Não se 

está a exigir prova material de todo o período de carência, impondo-se, 

todavia, a apresentação de elementos que demonstrem o exercício da 

atividade rural em período ao menos aproximado do atendimento do 

mencionado requisito. 7. Não faz jus a postulante ao benefício de 

aposentadoria por idade (segurada especial), porquanto ausente o 

imprescindível início de prova material. 8. Inversão do ônus da 

sucumbência, ficando a execução respectiva condicionada à prova da 

superação da miserabilidade ensejadora da gratuidade de justiça e ao 

limite temporal previsto no art. 98, §3º, do CPC/2015. 9. Apelação do INSS 

e Remessa Necessária, esta tida por interposta, providas. Sentença 

reformada. Ainda, a prova testemunhal não restou firme e coerente para a 

comprovação do trabalho rural, em regime de economia familiar, pela 

Autora. Com efeito, a testemunha Cleomar ao ser inquirida se a Autora em 

algum momento ausentou-se do sítio, respondeu que, “não”. Assim, 

IMPROCEDENTE é o pedido, em razão da ausência de comprovação da 

qualidade de segurado especial, pela Autora. DISPOSITIVO À luz do 

exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do Novo Código de Processo 
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Civil (NCPC), RESOLVO o mérito para julgar IMPROCEDENTE o pedido da 

presente ação, condenando a Autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), com fulcro no artigo 85, §8º do NCPC, observado o 

disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º deste mesmo Códex, eis que se trata de 

parte beneficiária da Gratuidade de Justiça. INTIME-SE a parte autora, 

através de seu patrono e, em seguida, o INSS, na pessoa de seu 

Procurador Federal, remetendo os autos via postal, nos termos do 

Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e 

o INSS. Após o transito em julgado, ao arquivo, com as baixas 

necessárias. Alta Floresta, MT, 16 de maio de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001502-94.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE VESOHOSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001502-94.2016.8.11.0007. AUTOR: 

VIVIANE VESOHOSKI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de ação que visa à concessão do 

benefício de Salário-Maternidade aforada por Viviane Vesohoski em face 

do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. Com a exordial, vieram 

diversos documentos. Recebida a Inicial, deferiu-se a gratuidade de justiça 

e indeferiu-se a tutela provisória. Citada a parte requerida, esta ofertou 

contestação, Id 8271082. Impugnação à contestação, Id 11285408. 

Saneador, rejeitando a prescrição alegada pela parte requerida e 

designando audiência instrutória. Realizada a audiência instrutória, foi 

inquirida a parte autora e suas testemunhas Leticia da Silva Baccarin e 

Antonio Carlos Pucci Dias, permanecendo os autos conclusos para 

sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O salário 

maternidade é o benefício pago à segurada empregada, a trabalhadora 

avulsa, a empregada doméstica, a segurada especial, a contribuinte 

individual, facultativa e segurada desempregada, que se encontra 

afastada de sua atividade laboral cotidiana por motivo de parto, aborto não 

criminoso, adoção ou guarda judicial para fins de adoção. Restou 

demonstrado nos autos, através dos documentos que instruem a inicial, 

corroborados com a oitiva das testemunhas, bem como da própria autora, 

em audiência, a qualidade de segurada especial da autora – lavradora. 

Neste compasso, colaciono os seguintes julgados: PREVIDENCIÁRIO. 

SALÁRIO-MATERNIDADE. TRABALHADORA RURAL. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL CORROBORADO POR ROBUSTA PROVA TESTEMUNHAL. 

SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem reconheceu os documentos 

juntados como suficientes para configurar o necessário início de prova 

material. Ademais, os depoimentos testemunhais corroboram tais provas. 

2. A questão jurídica acatada pelo Tribunal de origem está em consonância 

com o entendimento desta Corte Superior, segundo o qual, conforme 

versa o art. 143 da Lei n. 8.213/1991, não é necessário que a prova 

material se refira a todo o período de carência se este for demonstrado 

por outros meios, como, por exemplo, pelos depoimentos testemunhais. 3. 

Ademais, desconstituir o reconhecimento das provas testemunhais aptas 

a corroborar os documentos acostados aos autos, bem como a afirmação 

do Tribunal a quo de que a atividade urbana apenas começou a ser 

exercida pela demandante após o nascimento da criança, não coincidindo 

com o período de carência do beneficio, requer, necessariamente, o 

reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 7/STJ. Agravo 

regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 324072 CE 2013/0099491-1, 

Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/06/2013, 

T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2013) 

“PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. ART. 71 DA LEI Nº 8.213/91, 

NA REDAÇÃO DA LEI Nº 10.710/2003. TRABALHADORA RURAL. 

SEGURADA ESPECIAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL 

CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. VALOR E TERMO INICIAL 

DO BENEFÍCIO. (...) 3. A autora juntou aos autos cópia da certidão de 

registro civil de seu casamento realizado em 11.12.1998 (fl. 14), na qual 

consta a profissão de lavrador do marido, condição extensível à esposa, 

configurando, pois, início razoável de prova material da atividade de 

rurícola em atenção à solução pro misero, adotada no âmbito do Colendo 

STJ e pelos Tribunais Regionais Federais. 4. Prova documental 

complementada pela prova testemunhal (fl. 45/46). 5. O reconhecimento da 

qualidade de segurada especial, trabalhadora rural, desafia o 

preenchimento dos seguintes requisitos fundamentais: a existência de 

início de prova material da atividade rural exercida, a corroboração dessa 

prova indiciária por robusta prova testemunhal e, finalmente, para 

obtenção do salário maternidade ora questionado, a comprovação do 

exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos 10 (dez) 

meses imediatamente anteriores ao do início do benefício, como define o § 

2º do art. 93 do Decreto 3.048/99. 6. Atendidos os requisitos 

indispensáveis à concessão do salário maternidade - início de prova 

material apta a demonstrar a condição de segurada especial e 

comprovação do nascimento do filho, é devido o salário maternidade (art. 

55, § 3º, e Parágrafo único do art. 39, da Lei 8.213/91). 7. Apelação 

improvida. (TRF/1ª Região, 2ª T. 200501990167617, Rel. Des. Fed. 

FRANCISCO DE ASSIS BETTI, DJU de 16/08/2010) A demandante 

demonstrou a qualidade de rurícola e o efetivo exercício da atividade 

campesina em regime de economia familiar no período estabelecido pela 

legislação previdenciária (carência legal), para fazer jus ao salário 

maternidade. Os requisitos básicos relativos ao referido benefício, devido 

aos trabalhadores rurais, são os seguintes: comprovação da qualidade de 

segurada especial; comprovação do exercício de atividade rural nos 

últimos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao início do benefício e; 

comprovação do nascimento do filho, o que nos autos restou 

demonstrado. Observa-se, ainda, que em consonância com o 

entendimento da Corte Superior, segundo o qual, conforme versa o art. 

143 da Lei n. 8.213/1991, não é necessário que a prova material se refira 

a todo o período de carência se este for demonstrado por outros meios, 

como, por exemplo, pelos depoimentos testemunhais. Nesse sentido: 

"PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR 

IDADE. TEMPO DE SERVIÇO. COMPROVAÇAO DA ATIVIDADE AGRÍCOLA 

NO PERÍODO DE CARÊNCIA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL AMPLIADO POR 

PROVA TESTEMUNHAL. 1. O Tribunal a quo decidiu que a autora, ora 

recorrida, preencheu todos os requisitos para a concessão da 

aposentadoria, ressaltando que a prova documental foi complementada 

pela prova testemunhal. 2. A decisão firmada pelo Tribunal Regional 

harmoniza-se com o entendimento firmado pela Terceira Seção, ao julgar a 

matéria, sob o rito dos recursos repetitivos, no REsp nº 1.133.863/RN, 

concluiu que "prevalece o entendimento de que a prova exclusivamente 

testemunhal não basta, para o fim de obtenção de benefício 

previdenciário, à comprovação do trabalho rural, devendo ser 

acompanhada, necessariamente, de um início razoável de prova material 

(art. 55, 3º, da Lei n. 8.213/91 e Súmula 149 deste Superior Tribunal de 

Justiça)". 3. Para fins de aposentadoria por idade rural, não se exige que a 

prova material de atividade como rurícola se refira a todo o período de 

carência, desde que haja prova testemunhal apta a ampliar a eficácia 

probatória dos documentos, o que ocorreu na hipótese dos autos. 

Precedentes. 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 

134.504/MG, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 3.5.2012, 

DJe 10.5.2012.) "PREVIDENCIÁRIO. RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO 

ESPECIAL. PROVA MATERIAL. INÍCIO. CERTIDÕES DE ATO DE REGISTRO 

CIVIL. POSSIBILIDADE. TESE RECURSAL. REEXAME DE PROVA. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ÓBICE. 1. Esta Corte possui 

entendimento consolidado no sentido de que as certidões de casamento, 

de óbito do marido da autora e de nascimento dos filhos, nas quais 

constam a profissão de agricultor daquele, constituem razoável início de 

prova material a corroborar os depoimentos testemunhais. 2. A lei não 

exige que a prova material se refira a todo o período de carência exigido, 

conforme versa o art. 143 da Lei n. 8.213/1991, desde que ela seja 

amparada por prova testemunhal harmônica, no sentido da prática laboral 

referente ao período objeto de debate. 3. A tese defendida no recurso 

especial de que não ficou demonstrado o labor rural, em regime de 

economia familiar, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo 

regimental improvido." (AgRg no REsp 1.268.557/GO, Rel. Ministro Jorge 

Mussi, Quinta Turma, julgado em 20.3.2012, DJe 3.4.2012.) Vale destacar 

que autora fez prova de que desempenha e desempenhou trabalho rural 

em economia familiar, há mais de 12 (doze) meses antecedentes ao 

nascimento do filho, fazendo jus a percepção do benefício. Não menos 

importante, ressalta-se que o referido benefício é devido à segurada 
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gestante durante o período de 120 (cento e vinte) dias, tendo como termo 

a quo o período de 28 dias antes do parto e a data da ocorrência deste. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para o 

fim de condenar o requerido no pagamento de salário maternidade a 

autora, devido desde o nascimento de seu filho – 09/06/2013 (Id n. 

4546033 - Pág. 1), pelo período de 120 (cento e vinte) dias. Por estarem 

presentes os requisitos da prova inequívoca da verossimilhança da 

alegação, conforme demonstrado, bem como o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, eis que se trata de verba de caráter 

alimentício, urgente por natureza, defiro, ainda, o pedido de tutela 

antecipada veiculado neste ato, para o fim de determinar a implantação do 

benefício no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de pagamento de 

multa diária correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser 

revertida em prol da parte autora. Oficie-se para imediata implantação do 

benefício, com as correspondentes advertências decorrentes da inércia. 

As prestações em atraso serão pagas de uma só vez, devendo incidir 

sobre as mesmas a título de correção os índices oficiais de remuneração 

básica da Caderneta de Poupança, acrescidas de juros moratórios de 1% 

ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN) até a edição da Lei nº 

11.960/2009, quando então serão devidos no percentual de 0,5 % ao mês, 

até o efetivo pagamento. Deixo de condenar a parte ré nas custas e 

despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do artigo 3.º, inciso 

I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. Pela sucumbência e já que devida, 

condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo, 

nos termos do artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil, em 10% (dez 

por cento) sobre o valor das prestações vencidas, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, ou seja, aquelas que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. P.R.I. Após o trânsito em julgado e cumpridas todas as 

deliberações pendentes, ao arquivo, caso não seja requerida a execução 

da sentença. Dados para a implantação do benefício: Nome do 

beneficiário: Viviane Vesohoski; Beneficio concedido: Salário Maternidade 

Data do inicio do benefício: 09/06/2013. Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 16 

de maio de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001228-96.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ABERONE GOMES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001228-96.2017.8.11.0007. AUTOR: 

ABERONE GOMES FERREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. ABERONE GOMES FERREIRA propôs a presente ação 

previdenciária em face do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, 

aduzindo o preenchimento dos requisitos legais para o restabelecimento 

do benefício de auxílio-doença ou da concessão de aposentadoria por 

invalidez. Com a inicial, vieram os documentos sob os Id´s. 6788359, 

6788399, 6788455, 6788481. Recebida a inicial, concedeu-se a 

Gratuidade de Justiça, constatando-se necessária, para fins de 

antecipação de tutela, a realização de perícia médica, com a posterior 

citação da Autarquia ré. Consoante o laudo pericial sob o Id. 8778515, a 

parte Requerente apresentou exames para comprovação das alegadas 

incapacidades, razão pela qual o Sr. Perito concluiu pela comprovação da 

incapacidade parcial e temporária de caráter evolutiva, bem como 

degenerativa, contudo passível de reabilitação. Citada por remessa dos 

autos, a Autarquia Requerida apresentou contestação sob o Id. 9633594. 

Impugnação à contestação sob o Id. 13157490. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relato do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Inicialmente, quanto à preliminar de prescrição alegada na contestação 

pela defensiva, consigno que não há a possibilidade de ocorrência da 

prescrição quinquenal disposta no parágrafo único do art. 103 da Lei 

8.213/91 quanto ao benefício ora pretendido. Por inexistir matéria 

preliminar pendente de apreciação, passo a análise do mérito. Trata-se de 

ação que visa a concessão de aposentadoria por invalidez e o 

restabelecimento de auxílio-doença face ter a Autora sido acometido por 

doença funcional, com a redução de sua capacidade laborativa. A ação é 

procedente em parte. Explico. Dispõem o art. 25, “caput” e inciso I, e art. 

42, “caput”, da Lei nº 8.213/91: “Art. 25. A concessão de prestações 

pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes 

períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26: I – auxílio-doença 

e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais; II – (...); III 

– (...). Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando 

for o caso, a carência, será devida ao segurado que, estando ou não em 

gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.” Da conjugação das 

citadas normas legais, conclui-se ser devida aposentadoria por invalidez 

ao segurado da Previdência Social que, cumprindo a carência de doze 

contribuições mensais, venha a ser considerado incapaz e insuscetível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 

Assim sendo, são requisitos para a concessão de aposentadoria por 

invalidez: a) cumprimento do período de carência; b) qualidade de 

segurado; c) incapacidade total e definitiva para o trabalho. In casu, 

submetido a parte Requerente à perícia médica, atestou o expert do Juízo 

que existe incapacidade parcial e temporária para as funções que 

anteriormente exercia, as quais exigem esforço físico. Segundo constou 

no laudo pericial sob o Id. 8778515, com efeito, fora diagnosticado a 

ocorrência de “hérnia de disco cervical C6-C7”, constatado por Bruno 

Vilela Gomes CRM: 6510; bem como que a incapacidade é “temporária, 

sendo por tempo indeterminado devido a respostas diferentes ao 

tratamento próprias de cada indivíduo (...)”. Em decorrência da patologia “o 

mesmo deve evitar atividades onde exigem esforços físicos que podem 

agravar a doença”, todavia há possibilidade de “atuar em outras 

profissões que não exigem tais esforços”. Prossegue o Sr. Perito 

asseverando que a incapacidade “limita ao esforço e atividades físicas de 

impacto”. A parte requerente tem 49 anos de idade, e poderá ter acesso à 

reabilitação mediante “fisioterapia, hidroterapia e até mesmo cirurgia”. 

Assim, em razão do diagnóstico apresentado sob o Id. 8778515, ante a 

ausência de inaptidão definitiva para qualquer espécie de trabalho e, 

considerando a idade da Autora, a temporariedade de sua incapacidade e 

a possibilidade de sua reabilitação, entendo que a improcedência do 

pedido de concessão de aposentadoria por invalidez é medida que se 

impõe e ainda, que o requerente DEVE se submeter ao programa de 

reabilitação profissional. Todavia, considerando a incapacidade parcial e 

temporária do Autor, concedo-lhe o AUXILIO-DOENÇA, devido desde a 

cessação do beneficio (07.03.2017 – Id. 6788399). Dessa forma, 

determino seja a parte Autora submetida a programa de reabilitação 

profissional, junto ao INSS, sob pena de cessação do benefício ora 

concedido, a ser implantado, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da 

intimação da autarquia previdenciária. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE em parte o 

pedido inicial, com resolução de mérito para INDEFERIR o pedido de 

aposentadoria por invalidez e DEFERIR à parte Autora apenas o benefício 

do auxílio-doença, pelo período de 01 (um) ano, devido desde a cessação 

do benefício, em sede administrativa (07.03.2017 –6788399). Dessa 

forma, DETERMINO seja a Autora submetida a programa de reabilitação 

profissional, junto ao INSS, sob pena de cessação do benefício ora 

concedido, bem como se submeta a tratamento médico, fisioterapêutico e 

hidroterapêutico indicados no laudo pericial. Concedo a autora a 

antecipação dos efeitos da tutela, devendo o INSS implantar o benefício 

previdenciário no prazo de 60 (sessenta) dias, contados de sua ciência 

desta sentença; Inadmissível a condenação da parte requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais por ser isenta, conforme 

prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001. Sem custas, pelo que, 

condeno a requerida unicamente aos honorários sucumbenciais, fixados 

em 10% sobre o valor das parcelas vencidas. Sobre a condenação, 

deverão incidir juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 

11.960/09. Já a correção monetária, por força da declaração de 

inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09 (ADIs nº 4357/DF 

e 4.425), deverá ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor 

reflete a inflação acumulada do período. INTIME-SE e CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. Requisitem-se o pagamento 

dos honorários periciais junto ao sistema AJG-JF. Nos termos do art. 1.288 

da CNGC, estes são os dados da implantação do benefício: nome do 

Segurado: ABERONE GOMES FERREIRA; beneficio concedido: 

Auxílio-doença; renda mensal: 80% (oitenta por cento) do salário de 

contribuição; data do inicio do benefício: indeferimento do pedido 
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administrativo (07.03.2017), pelo período de 01 (um) ano; prazo para 

autarquia cumprir a sentença: 60 (sessenta) dias para o seu cumprimento. 

Certificado o trânsito em julgado, caso não seja requerido o cumprimento 

de sentença no prazo de 30 (trinta) dias, ao arquivo com as anotações e 

baixas de estilo. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

Alta Floresta, MT, 16 de maio de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000954-35.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS NERI SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000954-35.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ELIAS NERI SOBRINHO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. INDEFIRO o pedido de 

reconsideração formulado pela parte autora constante do ID n.º 11794668 

pelos mesmos motivos lançados na decisão proferida no ID n.º 11348555. 

Saliento, por oportuno, que no que tange a alegação de que a parte é 

dispensada de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao 

relator a análise do requerimento, referido pedido também não prospera, 

visto que “Nos Juizados Especiais Cíveis, o juízo prévio de admissibilidade 

do recurso será feito em primeiro grau”, conforme Enunciado 166 do 

FONAJE. Finalmente, não obstante a alegação de que decisão divergente 

foi proferida em outro feito, conforme alegado, o fato é plenamente 

justificável ante a mudança do posicionamento desta magistrada em casos 

análogos. Ante o exposto, deixo de acolher o pedido de reconsideração 

formulado. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 15 de maio de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001317-85.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON ROBERTO DE CARVALHO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEY CARLOS PIANOVSKI JUNIOR OAB - MT0019053A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001317-85.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MAICON ROBERTO DE 

CARVALHO LEITE REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, sob pena de 

indeferimento, nos termos do disposto no art. 321 do Código de Processo 

Civil, para juntar os documentos de maneira organizada, nos termos da 

Resolução n° 04/2016-TP, in verbis: “Art. 13-A. Será de responsabilidade 

do peticionante a classificação e organização dos documentos 

digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o 

exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos 

eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os 

documentos neles contidos e, se for o caso, os períodos a que se 

referem; e, individualmente considerados, devem trazer os documentos da 

mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos 

campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para 

anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com 

a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade.” Determino, 

desde já, a retirada da visibilidade dos documentos acostados no Id num. 

13041797, 13041840, nos termos do § 3° acima mencionado. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 15 de maio de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000804-20.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PAULINO DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000804-20.2018.8.11.0007 REQUERENTE: BENEDITO PAULINO DE 

MEDEIROS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Analisando os autos, constato 

que o documento de procuração acostado aos autos não está datado e 

que a outorgante da procuração se trata de pessoa analfabeta, razão pela 

qual a procuração outorgando poderes aos advogados deveria ter sido 

conferida por instrumento público e não particular, visto que a outorgante 

não consegue lançar sua assinatura no instrumento, nos termos dos 

artigos 105 do Código de Processo Civil e 654 do Código Civil. Neste 

sentido: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO 

DE DOCUMENTOS - PROCURAÇÃO OUTORGADA POR ANALFABETO - 

INSTRUMENTO PÚBLICO - NECESSIDADE. - O instrumento de mandato 

outorgado por analfabeto deve ser lavrado, obrigatoriamente, de forma 

pública, perante tabelião de notas dotado de fé pública.” (TJMG - Apelação 

Cível 1.0707.15.003187-0/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos 

Miranda , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/03/2016, publicação da 

súmula em 22/03/2016) Ante o exposto, assinalo o prazo de 10 (dez) dias 

para a autora emendar a inicial, regularizando a representação judicial, 

sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Decorrido o prazo supra, 

com ou sem a regularização da representação, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de maio de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000005-45.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000005-45.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: SEBASTIAO BATISTA 

EXECUTADO: BANCO PAN S.A. Vistos. INTIME-SE a parte executada para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescido de 

custas processuais, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, 

além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo para oferecimento de 

embargos à execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da 

intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, conforme 

Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da Turma 

Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Não 

efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o 

valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se 

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito. Cumpra, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta/MT, 14 de maio de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001049-31.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO MARCELO CAETANO PINTO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001049-31.2018.8.11.0007 REQUERENTE: SANDRO MARCELO CAETANO 

PINTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. RECEBO o pleito de 

emenda à inicial formulado pela parte autora (ID num. 12887271) no que 

tange à organização dos documentos que a acompanham. Intime-se a 

parte autora para, em 05 (cinco) dias, juntar aos autos comprovante de 

endereço atualizado e em nome da parte, ou se for o caso, documento 

que comprove ser a mesma proprietária ou residente no imóvel constante 

do referido comprovante, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Cumprida a determinação contida no parágrafo anterior, intime-se a autora, 

bem como cite-se a parte requerida para comparecerem à audiência de 

conciliação a ser designada, constando as advertências legais. 

Intimem-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 14 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001165-37.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO BORBA GRAMINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001165-37.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LUIZ ANTONIO BORBA 

GRAMINHO REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, sob pena de 

indeferimento, nos termos do disposto no art. 321 do Código de Processo 

Civil, para juntar os documentos de maneira organizada, nos termos da 

Resolução n° 04/2016-TP, in verbis: “Art. 13-A. Será de responsabilidade 

do peticionante a classificação e organização dos documentos 

digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o 

exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos 

eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os 

documentos neles contidos e, se for o caso, os períodos a que se 

referem; e, individualmente considerados, devem trazer os documentos da 

mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos 

campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para 

anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com 

a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade.” Determino, 

desde já, a retirada da visibilidade dos documentos acostados no ID nº 

12804593, nos termos do § 3° acima mencionado. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 9 de maio de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001223-40.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PINHEIRO ORIOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001223-40.2018.8.11.0007 REQUERENTE: RAFAEL PINHEIRO ORIOLI 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intime-se a parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento, nos termos 

do disposto no art. 321 do Código de Processo Civil, para juntar os 

documentos de maneira organizada, nos termos da Resolução n° 

04/2016-TP, in verbis: “Art. 13-A. Será de responsabilidade do 

peticionante a classificação e organização dos documentos digitalizados e 

anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos 

digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão 

utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles 

contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

“Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade.” Determino, 

desde já, a retirada da visibilidade dos documentos acostados no Id num. 

12896888, nos termos do § 3° acima mencionado. Intime-se a requerente, 

ainda, para, no mesmo prazo acima assinalado, apresentar comprovante 

de endereço no seu nome, sob pena de extinção da ação sem resolução 

do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de maio de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8020027-39.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RAFAEL SANTOS DO AMARAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALUA GAZALI OAB - MT0006278S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8020027-39.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: PEDRO RAFAEL SANTOS DO 

AMARAL EXECUTADO: OI MOVEL S.A Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Pela análise dos 

autos, verifico que se trata de processo eletrônico em fase de 

Cumprimento de Sentença movido em desfavor de empresa em 

recuperação judicial. Nos termos do Enunciado nº 51 do Fórum Nacional 

dos Juizados Especiais, "os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando à parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria". É sabido que, estando a executada em recuperação 

judicial, a execução de título já constituído não pode tramitar no Juizado 

Especial, tampouco pode haver constrição de bens e valores, restando ao 

credor a faculdade de habilitar seu crédito junto ao Juízo onde tramita a 

recuperação judicial da executada. Nesse sentido seque o recente 

entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: RECURSO 

ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATOS 

DE CONSTRIÇÃO. FORNECEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR 

E PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. PRINCÍPIOS NÃO ABSOLUTOS. 

PONDERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA EMPRESA. TUTELA DE INTERESSES 

M Ú L T I P L O S .  P R E V A L Ê N C I A .  I N T E R P R E T A Ç Ã O 

SISTEMÁTICO-TELEOLÓGICA DA LEI Nº 11.101/2005. 1. A controvérsia 

dos autos consiste em definir a competência para realizar atos de 

constrição destinados ao cumprimento de sentença proferida por 

magistrado do juizado especial cível, em favor de consumidor, quando o 

fornecedor já obteve o deferimento da recuperação na vara empresarial. 

2. O compromisso do Estado de promover o equilíbrio das relações 

consumeristas não é uma garantia absoluta, estando a sua realização 

sujeita à ponderação, na hipótese, quanto aos múltiplos interesses 

protegidos pelo princípio da preservação da empresa. 3. A Segunda 

Seção já realizou a interpretação sistemático-teleológica da Lei nº 

11.101/2005, admitindo a prevalência do princípio da preservação da 

empresa em detrimento de interesses exclusivos de determinadas classes 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 22 de 806



de credores, tendo atestado que, após o deferimento da recuperação 

judicial, prevalece a competência do Juízo desta para decidir sobre todas 

as medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio 

da recuperanda. Precedentes. 4. Viola o juízo atrativo da recuperação a 

ordem de penhora on line decretada pelo julgador titular do juizado 

especial, pois a inserção da proteção do consumidor como direito 

fundamental não é capaz de blindá-lo dos efeitos do processo de 

reestruturação financeira do fornecedor. Precedente. 5. Recurso especial 

provido para reconhecer a competência do juízo da 7ª Vara Empresarial 

da Comarca da Capital do Rio de Janeiro. (REsp 1598130/RJ, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

07/03/2017, DJe 14/03/2017) RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

EXECUÇÃO SINGULAR MOVIDA CONTRA A RECUPERANDA. PRÁTICA DE 

ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito de competência suscitado em 

9/11/2015. Recurso especial interposto em 28/3/2016 e concluso à 

Relatora em 30/9/2016. 2- Controvérsia que se cinge em definir se o juízo 

onde se processa a recuperação judicial da recorrente é o competente 

para processamento e julgamento de ação indenizatória derivada de 

relação de consumo em fase de cumprimento de sentença. 3- A 

interpretação conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 47 e 49 da LFRE, 

bem como o entendimento do STJ acerca da questão, permitem concluir 

que o juízo onde tramita o processo de recuperação judicial - por ter à sua 

disposição todos os elementos que traduzem com precisão as 

dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos os aspectos 

concernentes à elaboração e à execução do plano de soerguimento - é 

quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores objeto de 

execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que se trate 

de crédito decorrente de relação de consumo. 4- Recurso Especial 

Provido. (REsp 1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) Ressalta-se que o 

posicionamento adotado nos julgados em epígrafe refuta o 

prosseguimento individual de execuções em juízos diversos daquele 

responsável pelo cumprimento do plano de recuperação, vez que as 

medidas constritivas de credores não sujeitos ao plano seriam capazes de 

inviabilizar o processo de reestruturação financeira da empresa pela 

constrição de bens e receitas já comprometidos com a sua execução. 

Ademais, no microssistema do Juizado Especial não se aplica o disposto 

no artigo 6º, §4º da Lei nº 11.101/2005, no que tange à suspensão das 

ações de execução em face de devedor em recuperação judicial, diante 

da incompatibilidade de tal norma com os princípios norteadores do 

Juizado Especial. Nesse passo, é de rigor a extinção do processo. Ante o 

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

fundamento no Enunciado nº 51 do FONAJE e no artigo 51, inciso III, da Lei 

nº 9.099/95. Caso seja solicitado pelo credor, expeça-se certidão de 

crédito em seu favor para fim de habilitação. Em caso de eventual 

pendência de custas processuais, intime-se o sucumbente para 

pagamento. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

cautelas de praxe, nos termos do artigo 1006 da CNGC/MT, 

observando-se se há custas pendentes de quitação. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 9 de maio de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001237-24.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DA SILVA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001237-24.2018.8.11.0007 REQUERENTE: JEFFERSON DA SILVA 

AGUIAR REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento, 

nos termos do disposto no art. 321 do Código de Processo Civil, para 

juntar os documentos de maneira organizada, nos termos da Resolução n° 

04/2016-TP, in verbis: “Art. 13-A. Será de responsabilidade do 

peticionante a classificação e organização dos documentos digitalizados e 

anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos 

digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão 

utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles 

contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

“Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade.” Determino, 

desde já, a retirada da visibilidade dos documentos acostados no Id num. 

12939751 e 12939761, nos termos do § 3° acima mencionado. Intime-se a 

requerente, ainda, para, no mesmo prazo acima assinalado, apresentar 

comprovante de endereço no seu nome, sob pena de extinção da ação 

sem resolução do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001145-46.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA CARLA SIROTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO OAB - MT0015825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO MOREIRA DE FRANCA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001145-46.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: LUCIANA CARLA SIROTTO 

EXECUTADO: BENEDITO MOREIRA DE FRANCA Vistos. Analisando o feito, 

verifica-se que o autor não juntou os documentos necessários à instrução 

do feito. Assim, intime-se a requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emendar a inicial, juntando ao feito comprovante de residência em nome da 

parte, sob pena de extinção da ação sem resolução do mérito. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 9 de maio de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001164-52.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO BORBA GRAMINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001164-52.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LUIZ ANTONIO BORBA 

GRAMINHO REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, sob pena de 

indeferimento, nos termos do disposto no art. 321 do Código de Processo 

Civil, para juntar os documentos de maneira organizada, nos termos da 

Resolução n° 04/2016-TP, in verbis: “Art. 13-A. Será de responsabilidade 

do peticionante a classificação e organização dos documentos 

digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o 

exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos 

eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os 

documentos neles contidos e, se for o caso, os períodos a que se 

referem; e, individualmente considerados, devem trazer os documentos da 

mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos 

campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para 

anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com 

a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade.” Determino, 

desde já, a retirada da visibilidade dos documentos acostados no ID nº 

12804476, nos termos do § 3° acima mencionado. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 9 de maio de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza 
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de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001428-69.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SOUSA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001428-69.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ADRIANA SOUSA DE 

AZEVEDO REQUERIDO: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS Vistos etc. 

Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Consoante pedido formulado no Id. num. 13210276, a parte autora requer 

a desistência da ação. Diante do exposto, HOMOLOGO, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA DA AÇÃO e, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII do vigente Código de Processo Civil e no Enunciado nº 90 do 

FONAJE. Sem custas processuais e honorários advocatícios. Arquive-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de maio de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000615-42.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRUMAR MOTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL CANHET (REQUERIDO)

EDINEIA MICHELE GERONIMO DA SILVA (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Procedo a intimação do Requerente, na pessoa de seu 

representante legal, do inteiro teor da juntada da Certidão do Sr. Oficial de 

Justiça no ID – 13234840/13235066, para indicar o endereço dos 

requeridos, no prazo de 05 (cinco) dias, para posterior citação/intimação 

para audiência de conciliação. Alta Floresta, 16 de maio de 2018 Maria 

Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000385-97.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MIGUEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000385-97.2018.8.11.0007 REQUERENTE: JULIO CESAR MIGUEL 

REQUERIDO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide com 

base no art. 355, I, do vigente Código de Processo Civil. I – Preliminar – 

Complexidade da causa Não merece acolhimento a preliminar, uma vez 

que a empresa requerida sequer anexou contrato com assinatura a fim de 

demonstrar a necessidade de perícia grafotécnica. Rejeito a preliminar 

arguida, na medida em que a perícia é desnecessária no caso em tela e de 

cunho protelatório. II – Mérito No mérito afirma a autora ter sido negativada 

indevidamente pelo banco requerido, uma vez que jamais possuiu relação 

contratual com ele ou adquiriu qualquer produto ou serviços. Por outro 

lado, a ré contesta os pedidos do autor alegando existir contratação de 

cartão de crédito n.º 5204 **** **** 9447 e que a inadimplência da fatura 

chegou a importância de R$ 4.278,96 (quatro mil duzentos e setenta e oito 

reais e noventa e seis centavos). Em se tratando de relação tipicamente 

consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência do consumidor em 

relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em conformidade com a 

disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A 

parte requerida não se desincumbiu de comprovar, por meio de contrato 

assinado, áudio digital ou faturas de serviços que demonstrassem a 

contratação ou utilização do cartão no comércio local de Alta Floresta, art. 

373, inciso II do NCPC. Na verdade a tela colacionada na defesa, página 02 

do ID n.º 12744875, demonstra a utilização do cartão na cidade de Várzea 

Grande (MT), isto é, demonstra a possível utilização de cartão por terceiro 

em nome do autor. Portanto, o nome da parte autora foi indevidamente 

lançado em cadastro restritivo de crédito em razão de dívida não contraída 

por ela, uma vez que não contratou (ou se utilizou) dos serviços 

prestados pela ré. Nessa linha a jurisprudência do egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, a contratação de serviços calcada em 

informações de terceiros, gera responsabilidade à empresa prestadora de 

serviços, por não ter tido a cautela de confirmar os dados do adquirente. 

Em outras palavras, a jurisprudência se consolidou no sentido de que a 

responsabilidade do fornecedor não é afastada na hipótese de ter inserido 

o nome do consumidor em órgão ou entidade de proteção ao crédito, em 

decorrência de fato de terceiro que fraudulentamente conseguiu obter 

documentos pessoais da vítima. Nesse sentido: AÇÃO DE RECLAMAÇÃO 

- RECURSO OU AGRAVO INTERNO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

CONTRATOS FRAUDULENTOS – FATO DE TERCEIRO PREVISÍVEL – 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR - NOME DO CONSUMIDOR 

ENCAMINHADO AO SPC/SERASA - ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – 

DANOS QUE INDEPENDEM DE COMPROVAÇÃO - VALOR DA 

CONDENAÇÃO PONDERADO E RAZOÁVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA 

MANTIDA – RECURSO INTERNO IMPROVIDO - O fato de terceiro, que 

fraudulentamente consegue obter documentos pessoais, fazendo com 

que o nome do consumidor seja encaminhado aos órgãos de proteção ao 

crédito é previsível e não afasta a responsabilidade do fornecedor de 

bens e serviços". (TJMT - AgRg 5862/2009 - Rel. João Bosco Soares da 

Silva - DJe 12.01.2010 - p. 90). (g.n). RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES 

QUESTIONADAS JUDICIALMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na 

prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio. 

Demonstrado nos autos que as demais anotações foram questionadas 

judicialmente, deve ser afastada a aplicação da Súmula 385, do Superior 

Tribunal de Justiça. A inclusão do nome do consumidor no cadastro dos 

serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, 

configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar 

por dano moral, na modalidade "in re ipsa". O valor da indenização por 

dano moral deve atender aos parâmetros da proporcionalidade e 

razoabilidade. (TJMT, TURMA RECURSAL ÚNICA, Recurso Inominado nº 

0021739-63.2011.811.0001, Relator Dr. Valmir Alaércio dos Santos, j. 24 

de setembro de 2013). Na espécie, o dano moral prescinde de 

comprovação, sendo suficiente a inscrição (ou manutenção) indevida do 

nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito (dano moral in re 

ipsa). No que se refere a aplicação da Súmula 385 do STJ, verifica-se que 

o autor ajuizou neste Juízo três ações idênticas afirmando existir fraude 

contratual também relacionada ao Banco Losango (Processo n.º 

1000387-67.2018.8.11.0007) e em face do Banco Bradescad (Processo 

n.º 1000386-82.2018.8.11.0007), demonstrando assim que os débitos 

foram todos contestados e portanto são ilegítimos até que se prove o 

contrário. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores 

e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios 

sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 

8.000,00 (oito mil reais). III – Dispositivo Ante o exposto, rejeito a preliminar 

e JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 

487, I, do vigente Código de Processo Civil para: a) DECLARAR a 

inexistência de relação jurídica bem como do débito no valor de R$ 
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4.132,56 (quatro mil cento e trinta e dois reais e cinquenta e seis 

centavos) referente ao contrato n.º 005046157420000; b) CONDENAR a 

ré a pagar à autora a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de 

danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir 

do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o 

presente processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de maio de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000333-04.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE COSTA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA OAB - MT13169/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 13105467/13105469, foi 

interposto tempestivamente. Certifico ainda, que a guia única de n.º 78443, 

foi devidamente recolhida. Certifico que procedo a intimação da Parte 

Recorrida/autora, do inteiro teor do Recurso apresentado no ID de nº 

13105467/13105469, bem como, para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001258-34.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CAITANO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO OAB - MT0015825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001258-34.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ANDREA CAITANO RIBEIRO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Relatório dispensado em face do permissivo do art. 

38 da Lei n° 9.099/95. A parte autora desiste da ação, ao argumento de 

perda do objeto da lide, consoante se verifica do Id. nº. 13032997, o que 

independe da anuência da parte adversa, nos termos do Enunciado nº 90 

do FONAJE. Ante o exposto, revogo a liminar e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 485, VIII, 

do Código de Processo Civil. Sem custas. Intimem-se. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de maio de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000484-04.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE PIMENTEL GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL RIBEIRO FERNANDES - ME (REQUERIDO)

JEFFERSON & ALEXANDRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E 

ORTOPEDICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARINA ALVES CAMPOS OAB - MS12268 (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 

12797024/12797213, foi interposto tempestivamente. Certifico ainda, que 

as guias de nºs 48494, 48495 e 48496, foram devidamente recolhidas. 

Certifico que procedo a intimação da Parte Recorrida/autora, do inteiro teor 

do Recurso apresentado no ID - 12797024/12797213, bem como, para, 

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

Floresta, 16 de maio de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000723-71.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR DONIZETE PAGNONCELLI JUNIOR (REQUERENTE)

BRIGIDA MARIA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYME EBURNEO QUEIROZ OAB - MT0016469A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000723-71.2018.8.11.0007 REQUERENTE: VILMAR DONIZETE 

PAGNONCELLI JUNIOR, BRIGIDA MARIA SOUZA REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos. Dispensado relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide com base no art. 355, 

I, do vigente Código de Processo Civil. I – Mérito No mérito verifica-se 

terem os autores adquirido passagens aéreas contendo o trecho Alta 

Floresta/MT – Guarulhos/SP, com ida marcada para o dia 27.06.2017 às 

11h45min, que gerou o código localizador UI81VX. Entretanto, afirmam que 

a viagem foi cancelada e remarcada para dia 28.06.2017, ocasionando 

prejuízos aos autores. Por outro lado, a empresa aérea realmente confirma 

o cancelamento do voo em 27.06.2017, assim como a remarcação em 

28.06.2017, devido a problemas técnicos na aeronave. Os fatos restaram 

incontroversos com base no art. 374, inciso III do NCPC. Na espécie, 

trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de Defesa 

do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das partes 

ao conceito de fornecedor e consumidor, art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do 

CDC. Deste modo, a responsabilidade da empresa aérea, prestadora do 

serviço de transporte, por eventual dano causado ao consumidor é 

objetiva, ou seja, independe da comprovação de dolo ou culpa, conforme 

dispõe o artigo 14 e o § 3º, do referido Código. Diante princípio da inversão 

do ônus das provas (artigo 6°, VII, do CDC) deveria a empresa requerida 

comprovar ausência de responsabilidade no cancelamento do voo. No 

entanto, não se desincumbiu do seu ônus. A empresa de transporte aéreo 

não cumpriu com seu deve legal, ou seja, comunicar com antecedência o 

cancelamento de voo, pois não se desincumbiu do seu ônus processual 

nos termos do art. 373, inciso I do NCPC. Ademais, o contrato firmado 

entre as partes é de risco, visto que, ao se responsabilizar pelo transporte 

dos passageiros, a ré assumiu os riscos inerentes a esse tipo de 

atividade. Portanto, aplicam-se ao transporte terrestre as regras do Código 

de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco do empreendimento, 

segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder 

pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. O cancelamento de voo demonstra falha na prestação dos 

serviços contratados, pois a empresa aérea está incumbida de cumprir 

com o contratado a fim de não gerar contratempos aos consumidores. 

Quanto ao dano moral, este se caracteriza pelo desconforto, não sendo 

difícil supor o sentimento de impotência do consumidor e seu inegável 

estresse psicológico diante da má prestação do serviço. Assim, é 

induvidoso que houve falha no serviço prestado pela empresa aérea, ora 

ré, acarretando, sem sombra de dúvida, abalo na esfera psíquica da 

autora, pois as falhas descritas na peça inicial geram ansiedade, aflição e 

desconforto pelo qual o consumidor não passaria, caso o serviço 

prestado pela transportadora tivesse funcionado corretamente. O 

arbitramento do valor da indenização por danos morais deve levar em 

conta as circunstâncias do caso concreto (viagem a passeio), as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir conduta abusiva. Por fim, fixo a indenização no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, perfazendo a importância total 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em razão de o cancelamento ter sido 

ocasionado na partida. II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, 

do vigente Código de Processo Civil, para CONDENAR a ré no pagamento, 

em favor dos autores, da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de 

danos morais, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

citação e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da sentença. Sem 
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custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do MM. Juiz 

de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza 

Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 11 de maio de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000723-71.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR DONIZETE PAGNONCELLI JUNIOR (REQUERENTE)

BRIGIDA MARIA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYME EBURNEO QUEIROZ OAB - MT0016469A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000723-71.2018.8.11.0007 REQUERENTE: VILMAR DONIZETE 

PAGNONCELLI JUNIOR, BRIGIDA MARIA SOUZA REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos. Dispensado relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide com base no art. 355, 

I, do vigente Código de Processo Civil. I – Mérito No mérito verifica-se 

terem os autores adquirido passagens aéreas contendo o trecho Alta 

Floresta/MT – Guarulhos/SP, com ida marcada para o dia 27.06.2017 às 

11h45min, que gerou o código localizador UI81VX. Entretanto, afirmam que 

a viagem foi cancelada e remarcada para dia 28.06.2017, ocasionando 

prejuízos aos autores. Por outro lado, a empresa aérea realmente confirma 

o cancelamento do voo em 27.06.2017, assim como a remarcação em 

28.06.2017, devido a problemas técnicos na aeronave. Os fatos restaram 

incontroversos com base no art. 374, inciso III do NCPC. Na espécie, 

trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de Defesa 

do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das partes 

ao conceito de fornecedor e consumidor, art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do 

CDC. Deste modo, a responsabilidade da empresa aérea, prestadora do 

serviço de transporte, por eventual dano causado ao consumidor é 

objetiva, ou seja, independe da comprovação de dolo ou culpa, conforme 

dispõe o artigo 14 e o § 3º, do referido Código. Diante princípio da inversão 

do ônus das provas (artigo 6°, VII, do CDC) deveria a empresa requerida 

comprovar ausência de responsabilidade no cancelamento do voo. No 

entanto, não se desincumbiu do seu ônus. A empresa de transporte aéreo 

não cumpriu com seu deve legal, ou seja, comunicar com antecedência o 

cancelamento de voo, pois não se desincumbiu do seu ônus processual 

nos termos do art. 373, inciso I do NCPC. Ademais, o contrato firmado 

entre as partes é de risco, visto que, ao se responsabilizar pelo transporte 

dos passageiros, a ré assumiu os riscos inerentes a esse tipo de 

atividade. Portanto, aplicam-se ao transporte terrestre as regras do Código 

de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco do empreendimento, 

segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder 

pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. O cancelamento de voo demonstra falha na prestação dos 

serviços contratados, pois a empresa aérea está incumbida de cumprir 

com o contratado a fim de não gerar contratempos aos consumidores. 

Quanto ao dano moral, este se caracteriza pelo desconforto, não sendo 

difícil supor o sentimento de impotência do consumidor e seu inegável 

estresse psicológico diante da má prestação do serviço. Assim, é 

induvidoso que houve falha no serviço prestado pela empresa aérea, ora 

ré, acarretando, sem sombra de dúvida, abalo na esfera psíquica da 

autora, pois as falhas descritas na peça inicial geram ansiedade, aflição e 

desconforto pelo qual o consumidor não passaria, caso o serviço 

prestado pela transportadora tivesse funcionado corretamente. O 

arbitramento do valor da indenização por danos morais deve levar em 

conta as circunstâncias do caso concreto (viagem a passeio), as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir conduta abusiva. Por fim, fixo a indenização no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, perfazendo a importância total 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em razão de o cancelamento ter sido 

ocasionado na partida. II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, 

do vigente Código de Processo Civil, para CONDENAR a ré no pagamento, 

em favor dos autores, da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de 

danos morais, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

citação e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da sentença. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do MM. Juiz 

de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza 

Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 11 de maio de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133856 Nr: 7224-63.2015.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Carvalho Machado, Alex Junior 

Pereira Soares, Walakis Orti da Silva, Uelson Ferreira de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Beckmann Morel 

Luck - OAB:MT/20750-O, Higor Huynter Carinhena - OAB:8061-B/MT, 

Lucas Barella - OAB:19.537/MT

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DOUGLAS CARVALHO MACHADO, Rg: 

1749985-2, Filiação: Maria Carvalho Machado, data de nascimento: 

17/02/1992, brasileiro(a), natural de Alta Floresta-MT, divorciado(a), 

Telefone 66 9677 6274. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU ACIMA QUALIFICADO, PARA QUE NO 

PRAZO DE 05 DIAS, MANIFESTE SE DESEJA CONSTITUIR NOVO 

ADVOGADO OU SER PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA/MT.

Despacho/Decisão: REGIME DE EXCEÇÃO 2017 – CGJ/MT.Autos n. 

7224-63.2015.811.0007 (cód. 133856).Vistos em Regime de 

Exceção.Mantenho a prisão decretada em sentenças por seus próprios 

fundamentos.Cumpra-se a decisão de fls. 393.Às providências.Alta 

Floresta/MT, 29 de março de 2017.Ana Graziela Vaz de Campos Alves 

CorrêaJuíza de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAFAELA AQUINO 

ANTUNES MACIEL NAZÁRIO, digitei.

Alta Floresta, 15 de maio de 2018

Lucilene Tizo Petri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

6ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 164734 Nr: 1430-56.2018.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Construtora e Materiais para Construção Tres T Ltda - 

ME, Keila Aparecida da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Moraes Aboin - 
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OAB:332.099/OAB-SP, Dakari Fernandes Tessmann - OAB:32.548/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20.495-A-MT

 DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de concessão do benefício da 

Gratuidade de Justiça e DETERMINO a intimação da parte requerente, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias (em analogia ao §2º, do art. 101, do 

CPC/15), realize o recolhimento das custas processuais, sob pena de 

extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do § único, do art. 

102, do Novo Código de Processo Civil.Anoto que em caso de litigância de 

má fé poderá a parte autora ser condenada ao pagamento do décuplo das 

custas processuais. Intime-se. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 99547 Nr: 1036-59.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wagner Gonçalves Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zaqueu Bernardes de Souza, Max Johny 

Gomes Vieira, Altair Afonso Krepsz, N Z Máquinas Industriais, Nova Lider 

Ind. e Com. de Máquinas Industriais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Moura Santos - 

OAB:24032/O, Nícolas Massaharu Ishitani - OAB:15285-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivania Benedit Souza - 

OAB:16.224-MT, Luiz Pires Rocha - OAB:13067/MT

 Assim, tendo em vista que o autor comprovou os fatos alegados na inicial, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, motivo pelo qual, DETERMINO a 

imediata restituição da máquina industrial usada “denominada 

picador-triturador de madeiras” completa, com motores, transmissão de 

correias de elevação, com motor do avanço do picador e painel elétrico, 

equipamento sem marca aparente, e declaro resolvido o mérito do 

presente feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil.Expeça-se o mandado de restituição, do bem descrito 

acima, no endereço dos requeridos, bem como no endereço descrito à 

fl.08 (cerâmica Roveroto), local em que a máquina supostamente se 

encontra.Condeno os requeridos ao pagamento das custas e despesas 

processuais e em honorários advocatícios, que fixo 10% sobre o valor 

atualizado da causa, com fulcro no § 2° do art. 85 do NCPC.Após o 

trânsito em julgado, a parte autora deverá pleitear o cumprimento de 

sentença, no forma do artigo 513, §1º do NCPC, sob pena de remessa dos 

autos ao arquivo, com as baixas pertinentes.P.R.I.C. Expeça-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 103541 Nr: 5272-54.2012.811.0007

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josemar Carlos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joslei Marcelo Goularte, Fabricio Cardoso da 

Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter Stavarengo - 

OAB:11665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Cardoso da Silveira 

- OAB:10856-B/MT, JOHN CARLOS DA ROSA - OAB:30057, Valdomiro 

Dutra da Silva Junior - OAB:37576

 Assim, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial e declaro resolvido o 

mérito do presente feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil.Condeno o requerente ao pagamento das custas e 

despesas processuais e em honorários advocatícios, que fixo 10% sobre 

o valor atualizado da causa, com fulcro no § 2° do art. 85 do NCPC.Quanto 

ao processo cautelar (Código Apolo 103541), pelos mesmos motivos 

acima expostos, JULGO-O IMPROCEDENTE, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil.Condeno o Requerente ao 

pagamento das custas e despesas processuais e em honorários 

advocatícios, que fixo 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro 

no § 2° do art. 85 do NCPC.Após o trânsito em julgado de ambas as ações, 

a parte requerida deverá pleitear o cumprimento de sentença, no forma do 

artigo 513, §1º do NCPC, sob pena de remessa dos autos ao arquivo, com 

as baixas pertinentes.P.R.I.C. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 139897 Nr: 2892-19.2016.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto Sorrisão Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Serra Branca Eirele - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliane Helena Pilla Julião - 

OAB:22.2229-A, Larissa Iná Gramkow Mesquita - OAB:8.196 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES os presentes embargos nos 

termos acima citados, que passarão a fazer parte integrante do polo 

passivo da demanda a empresa Eduardo e Lopes Ltda – CNPJ 

nº03.112.391/0001-24, seu responsável Luis Eduardo Lopes – CPF 

nº434.010.746-87 e o Sr. Francisco Narciso da Silva – CPF 

nº713.249.176-87.Outrossim, DEFIRO de plano a expedição de mandado, 

com o prazo de 15 dias, nos termos do pedido da inicial (art. 701 do CPC), 

anotando-se no mandado que caso os réus cumpram sua obrigação 

ficarão isentos de custas e os honorários advocatícios serão reduzidos 

para 5% sobre o valor do débito. Entretanto, para o caso de não 

cumprimento, fixo honorários advocatícios em 10% sobre o valor do 

débito.Citem-se e intimem-se os réus, por meio de Carta Precatória, nos 

endereços descritos às fls.86/86-v e 102-v, do prazo para oferecimento 

de embargos (prazo de 15 dias), e de que não cumprida a obrigação ou 

não oferecidos embargos constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial (art. 701, §2º do CPC).Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 127789 Nr: 3976-89.2015.811.0007

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter Stavarengo - 

OAB:11665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOHN CARLOS DA ROSA - 

OAB:30057, Valdomiro Dutra da Silva Junior - OAB:37576

 Assim, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial e declaro resolvido o 

mérito do presente feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil.Condeno o requerente ao pagamento das custas e 

despesas processuais e em honorários advocatícios, que fixo 10% sobre 

o valor atualizado da causa, com fulcro no § 2° do art. 85 do NCPC.Quanto 

ao processo cautelar (Código Apolo 103541), pelos mesmos motivos 

acima expostos, JULGO-O IMPROCEDENTE, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil.Condeno o Requerente ao 

pagamento das custas e despesas processuais e em honorários 

advocatícios, que fixo 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro 

no § 2° do art. 85 do NCPC.Após o trânsito em julgado de ambas as ações, 

a parte requerida deverá pleitear o cumprimento de sentença, no forma do 

artigo 513, §1º do NCPC, sob pena de remessa dos autos ao arquivo, com 

as baixas pertinentes.P.R.I.C. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 144678 Nr: 5547-61.2016.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Antonio Mendes, Eliana Regina Cecconello 

Mendes, M A Mendes Representações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco da Amazonia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Barion de Paula - 

OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Luiz Perin - 

OAB:8804/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para:1-INDEFIRIR o pedido de ilegalidade dos juros remuneratórios, visto 

que pactuados segundo a lei e a média do mercado;2-INDEFERIR o pedido 

de ilegalidade de capitalização de juros, pois expressamente 

contratado;3-INDEFERIR o pedido de ilegalidade da cobrança da multa 

contratual, pois cobrada na taxa de 2%;4-RECONHECER a ilegalidade da 
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comissão de permanência, porquê cobrada com correção monetária e 

juros;5-DEFERIR a correção monetária pelo índice do INPC, visto que não 

pactuado na cédula de crédito bancário;6-INDEFIRIR o pedido de 

ilegalidade dos juros moratórios, visto que pactuados segundo a lei e a 

média do mercado, ou seja, 1%;8-INDEFERIR os pedidos e alegações 

genéricas, eis que não-especificados e não-discriminados.Em razão da 

sucumbência mínima, condeno a parte Embargante/Executada ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% do proveito econômico obtido pelo Embargante, da diferença 

pretendida no contrato e o que restar, conforme cálculos que serão 

procedidos de acordo com os fundamentos desta decisão, de acordo com 

o artigo 85, §2 do CPC.Por conseguinte, resolvo o mérito da presente 

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

Civil.Transitada em julgado, promovam-se os cálculos dentro dos 

parâmetros fixados nesta decisão e arquivem-se, com as 

anotações.Translade-se cópia da presente sentença aos autos 

executivos em apenso (Cód.137980).P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 137980 Nr: 1900-58.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M A Mendes Representações Ltda, Miguel 

Antonio Mendes, Eliana Regina Cecconello Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Luiz Perin - 

OAB:8804/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Barion de Paula - 

OAB:11063-B/MT

 Vistos.

Defiro o pedidos de fls. 98/99 determino a expedição de certidão do termo 

de penhora nos próprios autos sob o imóvel de matrícula 23.395, 

constituindo-se o executado depositário fiel do bem, nos moldes do artigo 

845 e seguintes do Novo Código de Processo Civil.

Em seguida, expeça-se mandado, objetivando a avaliação do imóvel objeto 

de penhora e a intimação do executado e cônjuge, se casada for, art. 835, 

§ 3º, do Novo Código de Processo Civil.

 Deverá, ainda, ser averbada a penhora à margem da matrícula do imóvel, 

às expensas do exequente.

Para tanto, remeta-se o competente mandado de penhora do bem imóvel 

ao exequente.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16912 Nr: 1975-88.2002.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Aparecida Petronilho, Alda Pereira Cabrera, 

Antonio Cabrera Martins

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

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

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

OAB:14.474-A/MT, Rosires da Silva Albino - OAB:3298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JONAVAN DE 

SOUZA OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 1975-88.2002.811.0007, 

Protocolo 16912, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003254-67.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. M. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003254-67.2017.8.11.0007. AUTOR: 

MARIA CLARA MENDES ALVES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de Ação 

Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, em que a parte autora alega ter 

sofrido acidente de trânsito que resultou na sua invalidez permanente. 

Com a inicial (ID. 10909659) foram colididos documentos via PJE. A inicial 

foi recebida (ID. 10915929), oportunidade em que fora determinada a 

citação da requerida. O requerido ofertou contestação (ID. 12357429), 

alegando preliminarmente a ausência de laudo do IML, por fim, a 

improcedência do pedido, sob o fundamento da autora não ter provado os 

fatos constitutivos do seu direito. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação, conforme ID. 12852831. DECIDO. Inicialmente, consigno que 

é dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro documento médico para 

instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a 

comprovação do grau e da extensão das lesões durante a instrução 

processual. Rejeito, portanto, a preliminar levantada pela parte ré e, não 

havendo outras questões processuais pendentes, DECLARO O FEITO 

POR SANEADO. Fixo o ponto controvertido como sendo a efetiva invalidez 

permanente da parte autora, decorrente das lesões sofridas no acidente 

de trânsito mencionado na inicial. Defiro o pedido e determino a realização 

de prova pericial. Para tanto, nomeio o Dr. TAVICO CEZAR ARENDT (CRM 

5929-MT) como médico perito, razão por que, FIXO os honorários em R$ 

300,00 (trezentos reais), a serem pagos antecipadamente pela parte 

Requerida, mediante depósito em juízo no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de desistência da prova. Após, a comprovação do depósito por 

parte da requerida, intime-se o médico perito nomeado para que designe 

data para a realização da pericia, sendo que juntamente com o mandado 

de intimação, deverão ser juntados os quesitos das partes. Igualmente 

seja comunicado o Sr. perito que terá livre acesso a documentação 

juntada aos autos. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 10 de maio de 2018. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 93/2018O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de 

Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato 

G r o s s o ,  n o  u s o  d e  s u a s  a t r i b u i ç õ e s  l e g a i s , 

etc...RESOLVE:CONSIDERANDO que o servidor JOSÉ FERNANDO 

CARVALHO SANTOS, Matrícula nº 13530, Analista Judiciário - PTJ, 

designado Gestor Judiciário da Secretaria da Vara Especializada dos 

Juizados Especiais desta Comarca, estará afastado de suas funções por 

motivo de licença para tratamento de saúde, nos dias 8 e 

9.5.2018;RESOLVE:DESIGNAR a servidora CRISTIANE MARIA DONADEL, 

Matrícula nº 4601, Técnica Judiciária - PTJ, para exercer a função de 

Gestora Judiciária Substituta da Secretaria da Vara Especializada dos 

Juizados Especiais desta Comarca, nos dias 8 e 9.5.2018.     Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 11 de maio de 2018.DOUGLAS 

BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORODF/mgstable

 PORTARIA nº 93/2018

O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

RESOLVE:

CONSIDERANDO que o servidor JOSÉ FERNANDO CARVALHO SANTOS, 

Matrícula nº 13530, Analista Judiciário - PTJ, designado Gestor Judiciário 

da Secretaria da Vara Especializada dos Juizados Especiais desta 

Comarca, estará afastado de suas funções por motivo de licença para 

tratamento de saúde, nos dias 8 e 9.5.2018;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora CRISTIANE MARIA DONADEL, Matrícula nº 4601, 

Técnica Judiciária - PTJ, para exercer a função de Gestora Judiciária 

Substituta da Secretaria da Vara Especializada dos Juizados Especiais 
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desta Comarca, nos dias 8 e 9.5.2018.

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

Barra do Garças, 11 de maio de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

DF/mgs

PORTARIA nº 92/2018     O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz 

de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso,  no uso de suas  a t r ibu ições  lega is , 

etc...RESOLVE:CONCEDER ao servidor WALDECY FRANCISCO DA SILVA, 

Matrícula nº 1245, Oficial de Justiça – PTJ, desta Comarca, 30 (trinta) dias 

de licença para tratamento de saúde, no período de 2.5.2018 a 

31.5.2018.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 11 de 

maio de 2018.DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO DIRETOR 

DO FORO       DF/mgstable

 PORTARIA nº 92/2018

 O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

RESOLVE:

CONCEDER ao servidor WALDECY FRANCISCO DA SILVA, Matrícula nº 

1245, Oficial de Justiça – PTJ, desta Comarca, 30 (trinta) dias de licença 

para tratamento de saúde, no período de 2.5.2018 a 31.5.2018.

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

Barra do Garças, 11 de maio de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 DF/mgs

PORTARIA nº 94/2018     O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz 

de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...CONSIDERANDO 

que a servidora EDINALVA LAURENÇO PEREIRA, Matrícula nº 4939, 

Técnica Judiciária - PTJ, designada Gestora Judiciária Substituta da 

Secretaria da 4ª Vara Cível desta Comarca, estará afastada de suas 

funções por motivo de compensatórias, nos dias 10 e 

11.5.2018;RESOLVE:     DESIGNAR a servidora AMANDA DO VALLE 

CARNEIRO, Matrícula nº 21458, Analista Judiciária - PTJ, para exercer a 

função de Gestora Judiciária da Secretaria da 4ª Vara Cível desta 

Comarca, nos dias 10 e 11.5.2018.Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças, 11 de maio de 2018.       DOUGLAS 

BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORODF/mgstable

 PORTARIA nº 94/2018

 O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO que a servidora EDINALVA LAURENÇO PEREIRA, 

Matrícula nº 4939, Técnica Judiciária - PTJ, designada Gestora Judiciária 

Substituta da Secretaria da 4ª Vara Cível desta Comarca, estará afastada 

de suas funções por motivo de compensatórias, nos dias 10 e 11.5.2018;

RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora AMANDA DO VALLE CARNEIRO, Matrícula nº 

21458, Analista Judiciária - PTJ, para exercer a função de Gestora 

Judiciária da Secretaria da 4ª Vara Cível desta Comarca, nos dias 10 e 

11.5.2018.

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

Barra do Garças, 11 de maio de 2018.

 DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

DF/mgs

PORTARIA nº 97/2018     O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz 

de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...     CONSIDERANDO 

que compete ao Juiz Diretor do Foro adotar medidas adequadas para 

alcançar a eficiência e agilidade dos serviços forenses da 

Comarca;RESOLVE:LOTAR a servidora DORIMAR PEREIRA BARROS 

BASTOS, Matrícula nº 7675, Auxiliar Judiciária - PTJ, na Secretaria da 1ª 

Vara Criminal desta Comarca , com efeitos a partir de 

2.5.2018.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 14 de 

maio de 2018.DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO DIRETOR 

DO FORO     DF/mgstable

 PORTARIA nº 97/2018

 O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO que compete ao Juiz Diretor do Foro adotar medidas 

adequadas para alcançar a eficiência e agilidade dos serviços forenses 

da Comarca;

RESOLVE:

LOTAR a servidora DORIMAR PEREIRA BARROS BASTOS, Matrícula nº 

7675, Auxiliar Judiciária - PTJ, na Secretaria da 1ª Vara Criminal desta 

Comarca , com efeitos a partir de 2.5.2018.

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

Barra do Garças, 14 de maio de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 DF/mgs

PORTARIA nº 96/2018O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de 

Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...CONSIDERANDO que 

compete ao Juiz Diretor do Foro adotar medidas adequadas para alcançar 

a  e f i c iênc ia  e  ag i l idade dos  serv iços  fo renses  da 

Comarca;CONSIDERANDO que o uso da certificação eletrônica no Poder 

Judiciário atende recomendação do CNJ, previsto na Resolução nº 91;   

CONSIDERANDO que a implantação dessa tecnologia no TJMT consta das 

ações do planejamento estratégico do Poder Judiciário do Estado, que tem, 

entre suas metas, a promoção do acesso à rede para todos os servidores 

por meio da certificação digital;     CONSIDERANDO que o token é um 

dispositivo que eleva o nível de segurança e privacidade;     

CONSIDERANDO que além de identificar com precisão pessoas físicas e 

jurídicas, o equipamento garante confiabilidade, celeridade, privacidade, 

integridade e inviolabilidade em mensagens e diversos tipos de transações 

realizadas na internet;     CONSIDERANDO que a servidora VALDETE 

ALVES DE SOUSA DUTRA, Matrícula nº 4696 - PTJ, designada Gestora 

Judiciária da Secretaria da 2ª Vara Cível desta Comarca, estará afastada 

de suas funções por motivo de deslocamento até empresa com sede na 

cidade de Água Boa, MT., aproximadamente 470 Km (ida e volta), para o 

procedimento de validação do certificado do token, no dia 

11.5.2018;RESOLVE:   DESIGNAR a servidora JOYCE OLIVEIRA 

MENDONÇA, Matrícula nº 23808, Analista Judiciária - PTJ, para exercer a 

função de Gestora Judiciária da Secretaria da 2ª Vara Cível desta 

Comarca, no dia 11.5.2018.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Barra do 

Garças, 11 de maio de 2018.DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE 

DIREITO DIRETOR DO FORO       DF/mgstable

 PORTARIA nº 96/2018

O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO que compete ao Juiz Diretor do Foro adotar medidas 

adequadas para alcançar a eficiência e agilidade dos serviços forenses 

da Comarca;

CONSIDERANDO que o uso da certificação eletrônica no Poder Judiciário 

atende recomendação do CNJ, previsto na Resolução nº 91;

 CONSIDERANDO que a implantação dessa tecnologia no TJMT consta das 

ações do planejamento estratégico do Poder Judiciário do Estado, que tem, 

entre suas metas, a promoção do acesso à rede para todos os servidores 

por meio da certificação digital;

 CONSIDERANDO que o token é um dispositivo que eleva o nível de 

segurança e privacidade;

 CONSIDERANDO que além de identificar com precisão pessoas físicas e 

jurídicas, o equipamento garante confiabilidade, celeridade, privacidade, 

integridade e inviolabilidade em mensagens e diversos tipos de transações 

realizadas na internet;

 CONSIDERANDO que a servidora VALDETE ALVES DE SOUSA DUTRA, 

Matrícula nº 4696 - PTJ, designada Gestora Judiciária da Secretaria da 2ª 

Vara Cível desta Comarca, estará afastada de suas funções por motivo 

de deslocamento até empresa com sede na cidade de Água Boa, MT., 

aproximadamente 470 Km (ida e volta), para o procedimento de validação 

do certificado do token, no dia 11.5.2018;

RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora JOYCE OLIVEIRA MENDONÇA, Matrícula nº 23808, 

Analista Judiciária - PTJ, para exercer a função de Gestora Judiciária da 

Secretaria da 2ª Vara Cível desta Comarca, no dia 11.5.2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
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Barra do Garças, 11 de maio de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 DF/mgs

PORTARIA nº 95/2018     O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz 

de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...CONSIDERANDO 

que compete ao Juiz Diretor do Foro adotar medidas adequadas para 

alcançar a eficiência e agilidade dos serviços forenses da 

Comarca;CONSIDERANDO que o uso da certificação eletrônica no Poder 

Judiciário atende recomendação do CNJ, previsto na Resolução nº 91;   

CONSIDERANDO que a implantação dessa tecnologia no TJMT consta das 

ações do planejamento estratégico do Poder Judiciário do Estado, que tem, 

entre suas metas, a promoção do acesso à rede para todos os servidores 

por meio da certificação digital;     CONSIDERANDO que o token é um 

dispositivo que eleva o nível de segurança e privacidade;     

CONSIDERANDO que além de identificar com precisão pessoas físicas e 

jurídicas, o equipamento garante confiabilidade, celeridade, privacidade, 

integridade e inviolabilidade em mensagens e diversos tipos de transações 

realizadas na internet;     CONSIDERANDO que a servidora VANESSA 

FARIA DE FREITAS, Matrícula nº 21499, Analista Judiciária - PTJ, 

designada Gestora Judiciária da Secretaria da 1ª Vara Cível desta 

Comarca, estará afastada de suas funções por motivo de deslocamento 

até empresa com sede na cidade de Água Boa, MT., aproximadamente 470 

Km (ida e volta), para o procedimento de validação do certificado do token, 

no dia 11.5.2018;RESOLVE:   DESIGNAR a servidora ANA CARLA DE 

CASTRO PENTEADO, Matrícula nº 13598, Analista Judiciária - PTJ, para 

exercer a função de Gestora Judiciária da Secretaria da 1ª Vara Cível 

desta Comarca, no dia 11.5.2018.Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças, 11 de maio de 2018.DOUGLAS BERNARDES 

ROMÃO JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO       DF/mgstable

 PORTARIA nº 95/2018

 O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO que compete ao Juiz Diretor do Foro adotar medidas 

adequadas para alcançar a eficiência e agilidade dos serviços forenses 

da Comarca;

CONSIDERANDO que o uso da certificação eletrônica no Poder Judiciário 

atende recomendação do CNJ, previsto na Resolução nº 91;

 CONSIDERANDO que a implantação dessa tecnologia no TJMT consta das 

ações do planejamento estratégico do Poder Judiciário do Estado, que tem, 

entre suas metas, a promoção do acesso à rede para todos os servidores 

por meio da certificação digital;

 CONSIDERANDO que o token é um dispositivo que eleva o nível de 

segurança e privacidade;

 CONSIDERANDO que além de identificar com precisão pessoas físicas e 

jurídicas, o equipamento garante confiabilidade, celeridade, privacidade, 

integridade e inviolabilidade em mensagens e diversos tipos de transações 

realizadas na internet;

 CONSIDERANDO que a servidora VANESSA FARIA DE FREITAS, Matrícula 

nº 21499, Analista Judiciária - PTJ, designada Gestora Judiciária da 

Secretaria da 1ª Vara Cível desta Comarca, estará afastada de suas 

funções por motivo de deslocamento até empresa com sede na cidade de 

Água Boa, MT., aproximadamente 470 Km (ida e volta), para o 

procedimento de validação do certificado do token, no dia 11.5.2018;

RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora ANA CARLA DE CASTRO PENTEADO, Matrícula nº 

13598, Analista Judiciária - PTJ, para exercer a função de Gestora 

Judiciária da Secretaria da 1ª Vara Cível desta Comarca, no dia 11.5.2018.

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

Barra do Garças, 11 de maio de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 DF/mgs

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 259746 Nr: 12720-14.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Manoel da Fonseca Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- SUSPENSÃO

 Nos termos do Art. 1.238 da CNGC, abaixo transcrito, impulsiono os 

presentes autos e procedo a suspensão dos mesmos, no prazo requerido 

pelo autor.

 Artigo 1.238: “Art. 1.238. Independe de despacho nos autos, a 

concessão de suspensão do feito, pelo prazo de 06 (seis) meses, por 

convenção das partes (artigos 313, II, § 3.º e 922, parágrafo único do 

Código de Processo Civil). Também independerá de despacho a 

concessão de suspensão do processo, por até 01 (um) ano nos feitos de 

Execuções Fiscais (artigo 40 da Lei 6.830/80).

 Parágrafo único. Concedida a suspensão do processo e decorrido o 

prazo, intimar a parte a praticar as diligências necessárias (dar andamento 

ao feito), em 05 (cinco) dias. Decorridos 35 (trinta e cinco) dias da 

intimação, sem manifestação, intimar a parte interessada pessoalmente 

para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de extinção”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 242597 Nr: 1136-47.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cena Vídeo Locadora e Comércio Ltda, Juliano 

Diello Borges, Claudia Campos Leite Diello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimaçaõ da parte requerida para ficar ciente acerca da sentença 

proferida nos autos, " DISPOSITIVO 10. Diante disso, consubstanciado na 

fundamentação supra, RECONHEÇO a incidência de litispendência nos 

presentes autos, razão pela qual JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, V, do Código de Processo 

Civil/2015. 11. TRANSLADE-SE cópia desta sentença para a Execução 

Fiscal – Cód. 240102.

12. SEM CUSTAS nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei Ordinária 

Estadual nº. 7.603/01. 13. Expeça-se o necessário. Após o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. 

14. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 37560 Nr: 874-88.2003.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIC Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domicio Clemente de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Braz Pesce Russo - OAB:SP/ 

21.585, Jack Izumi Okada - OAB:OAB/SP 90.393, TAKECHI IUASSE - 

OAB:11186/6113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo à 

intimação da parte autora, na pessoa do seu representante legal, para se 

manifestar sobre a carta precatória da fls. 276 no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 1485 Nr: 1317-15.1998.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fidelis Geovaldo Pires de Sousa, Gelino Vieira 

Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, MAURO PAULO GALERA MARI - 
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OAB:3056, Saionara Mari - OAB:MT 5.225, Takechi Iuasse - OAB:MT 

6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ PIRES - 

OAB:12488/B

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada as partes para se manifestarem no feito no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178989 Nr: 1022-16.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Injection-Car Peças e Serviços Ltda, Rosimeiry 

Batista de Sousa Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo à 

intimação da parte autora, na pessoa do seu representante legal, para se 

manifestar sobre o pedido da fls.83/86 no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 78447 Nr: 1886-64.2008.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCGL, FRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 60130 Nr: 3256-49.2006.811.0004

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana de Jesus Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Torixoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do descpaho de fls. 197/198, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação das partes para se manifestarem acerca dos cálculos 

de fls. 206, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 41177 Nr: 647-64.2004.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R.C. MOTTA ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Bernardes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Cecília Galbiatti de 

Oliveira - OAB:MT 7.814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269648 Nr: 774-11.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Moura do 

Nascimento - OAB:OAB/MT 19048

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CNGC

Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 21357 Nr: 448-81.2000.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celta Construções & Eletricidade Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Celestino Corrêa da 

Costa Neto - OAB:4611/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roldrigo Queiroz de Oliveira 

- OAB:MT 13.284-O

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 35364 Nr: 568-22.2003.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tatiana Dias de Souza, Rafael Martins Felício

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalton Siqueira, Hospital Dom Bosco Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daphnis Oliveira - OAB:MT 

1004
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 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177616 Nr: 11872-66.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ézio Gerin, Jandira Mapeli Gerin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nicéias Gomes Barros, Gilvan Gomes Barros, 

José Clemilton Gomes Barros, Maria Stela Beraldo Barros, DEMIAN 

HENRIQUE GERIN MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Carvalho - 

OAB:OAB/DF 1598-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Ricardo Barros - 

OAB:21990-PB, JOSE CARLOS CARVALHO - OAB:, Rafael Beraldo 

Barros - OAB:MT 12.970

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da CNGC e considerando o despacho de fls. 1724, deixo de 

intimar a parte autora para se manifestar nos autos, por ser incumbência 

do requerido o pagamento dos honorários. Aguarde-se o prazo para a 

parte requerida se manifestar nos autos, após conclusos para 

deliberações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 219689 Nr: 2615-12.2016.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Felix da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario da Aparecida Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TRAJANO CAMARGO DOS 

SANTOS - OAB:9171/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wender Luiz dos Santos - 

OAB:MT 16.327

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da CNGC e do despacho proferido em fls. 101, impulsiono os 

presentes autos e procedo a intimação das partes para se manifetarem 

nos autos, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 253590 Nr: 8749-21.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giselma Brainer de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Mazetto Neto, Antônio Carlos Mazetto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:35137/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RODRIGUES DA 

FONSECA FILHO - OAB:5751/O, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, 

Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Rafael Jara Bigio - 

OAB:MT 20194, Renato Silva Vilela - OAB:MT 17.368, Vinicius de 

Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 222689 Nr: 4478-03.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Mercedes Bens do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cascalheira Canadá Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da CNGC, impulsiono o feito para que seja intimada a parte 

autora a se manifestar sobre as contrarrazões apresentadas, no feito no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 61706 Nr: 4836-17.2006.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: I.J. DE OLIVEIRA ALCANTARA, Ilca José de Oliveira 

Alcântara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Modelo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MONTEIRO DA 

SILVA MOREIRA - OAB:OAB/MT6740, JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT, ROSELY AMARAL DE SOUZA - OAB:OAB/MT11864

 VISTOS.

1. Extrai-se da certidão do oficial de justiça de fl. 480, que restou 

infrutífera a intimação da requerente dos termos do despacho de fl. 467, 

tendo em vista ser desconhecido bairro JARDIM DAS PALMEIRAS, na 

cidade de Barra do Garças.

2. Ocorre que, tal diligência estava fadada ao insucesso, tendo em vista 

que o endereço para novas intimações, apresentado pela requerente em 

petição de fl. 477, refere-se a cidade de ARAGARÇAS/GO, e não desta 

comarca como disposto no mandado de intimação expedido por este juízo.

3. Diante do exposto, DETERMINO nova intimação da requerente no 

endereço: RUA DOS BURITIS, Q. 17, LOTE 04, Nº 517, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, ARAGARÇAS/GO, para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste nos termos do despacho de fl. 467.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 47821 Nr: 434-24.2005.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.S. MARMORARIA E GRANITO LTDA, Silvio 

Silva Filho, MOIZEZ BERNARDES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fl. 165 e DETERMINO a suspensão da execução 

pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual ficará suspensa a prescrição 

conforme preceituado no artigo 921, III, §1º, CPC/2015.

2. Decorrido o prazo da suspensão sem manifestação do exequente, 

inicia-se a contagem do prazo de prescrição intercorrente, nos termos do 

art. 921, §4º, CPC/2015.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 168235 Nr: 11263-20.2012.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Andrade Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tuboplas Indústria e Comércio de Tubos Ltda - 

03.636.975/0001-07

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835, NEILE ANDRADE SANTOS - OAB:5167/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Mendes Moreira - 

OAB:MT 3.840

 Vistos.

1. INTIME-SE o patrono da parte embargada para que informe o atual 

endereço da empresa, no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Na hipótese de novo endereço, CUMPRA-SE a decisão de fl. 136. Do 

contrário, voltem-me os autos conclusos.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 239460 Nr: 15860-90.2016.811.0004

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Moura de Souza - 

OAB:MT 19048, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrey da Silva Carvalho - 

OAB:MT 15.748, Kátia Gobatti Calça - OAB:MT 13.745, Paulo 

Henrique Gomes Marques - OAB:MT/20.607-A

 Vistos.

1. Ante a alteração do expediente forense do dia 27 de junho de 2018, 

conforme Portaria n. 629/2018 do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento, para o dia 28 

DE JUNHO DE 2018, ÀS 16h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), 

mantendo incólumes os demais itens da decisão retro.

2. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262056 Nr: 14280-88.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Alves da Silva, José Rosa Bispo da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Humberto Ramos 

Almeida dos Reis - OAB:13560/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais Daiane Magalhães 

Peres - OAB:MT 15.835

 Vistos.

1. Ante a alteração do expediente forense do dia 27 de junho de 2018, 

conforme Portaria n. 629/2018 do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento, para o dia 08 

DE AGOSTO DE 2018, ÀS 14h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), 

mantendo incólumes os demais itens da decisão retro.

2. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 223396 Nr: 4907-67.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selma Campos Vieira

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

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

Silva - OAB:MT 8184-A

 VISTOS.

1. Tendo em vista a parte requerente embora devidamente intimada, ter 

deixado de especificar quais quesitos não foram analisados na produção 

do laudo pericial apresentado à fl. 117, indicando apenas de forma 

genérica os elencados na inicial á fl. 25, INDEFIRO o pedido de intimação 

do perito para complementação do referido laudo (fl.133).

2. Assim, DOU por PRECLUSO o pedido da autora e DETERMINO que sejam 

as partes intimadas para, querendo, se manifestarem acerca do teor desta 

decisão, no prazo de 15 (quinze) dias, em atenção ao princípio da lealdade 

processual e ao disposto no art. 10, CPC/2015.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 190037 Nr: 10316-92.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KMdSQ, Luiz dos Santos Queiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hosana Rondon Borba, Elaine Brito de Oliveira, 

Veronica Alves Vilar, Frederico de Oliveira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique da Silva Magri - 

OAB:14179-A/MT, Tayná Maria de Sousa Santos - OAB:MT 16.065, 

Vilma Elisa Matos Nascimento - OAB:MT 15.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905, Marcos Aurélio Rodrigues dos Santos - 

OAB:MT 17.066, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Considerando a arguição de preliminares nas contrarrazões, impulsiono os 

presentes autos e procedo a intimaçaõ da parte apelante, ora requerida, 

para se manifestar nos autos no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267632 Nr: 17771-06.2017.811.0004

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: YSA, AKCSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Em razão da não citação do requerido (fl. 97) e não haver mais tempo 

hábil para tal, REVOGO a audiência de conciliação/mediação designada à 

fl. 85.

2. Diante da certidão de fl. 97, intime-se a parte Autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar novo endereço do requerido, a fim de que 

seja procedida sua citação.

3. Decorrido o prazo, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273805 Nr: 3426-98.2018.811.0004

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCNP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas dos Santos Fernandes - 

OAB:22838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação / mediação que DESIGNO para o dia 17 DE 

JULHO DE 2018, às 15h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO). 7. Saliento 

que o mandado de citação conterá apenas os dados necessários à 

audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, 

assegurando ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo 

(art. 695, §1º, CPC/2015). 8. Nesta oportunidade será buscada a 

composição entre as partes, com a presença de seus advogados, sob 

pena de multa, nos termos do §8º, do art. 334, CPC/2015. Sendo a 

composição impossível, terá início a partir da data da audiência o prazo 

para a contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. Para este ato 

deverão ser intimadas as partes e o Ministério Público. 9. FIXO os 
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alimentos provisórios à razão de um do salário mínimo vigente no país, que 

deverão ser repassados diretamente à requerente até o dia 10 (dez) de 

cada mês, em consonância com o disposto no artigo 4º da Lei 5.478/68, 

tendo em vista que nesse juízo de cognição sumária não existem 

elementos que comprovem a possibilidade do requerido de pagar o valor 

pleiteado, isto é, R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais. 10. Ciência ao 

Ministério Público. 11. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273351 Nr: 3184-42.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE NEVES DE OLIVEIRA JUNIOR, Wênia Ferreira 

Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DETERMINO a 

emenda da petição inicial, a fim de que a parte requerente junte nos autos 

comprovante de que procurou administrativamente a instituição financeira 

requerida objetivando a solução de sua pretensão relativa aos descontos 

em tese indevidos, no prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no 

art.321, CPC/2015, sob pena de indeferimento.8.Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262573 Nr: 14603-93.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRdC, DBdO

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. CERTIFIQUE-SE a Secretaria quanto ao cumprimento integral da decisão 

de fl. 109 e da carta precatória de fl. 117.

2. DEFIRO a cota ministerial de fl. 147 e, por conseguinte, DETERMINO seja 

a parte autora intimada para regularizar o polo passivo da demanda, 

incluindo o menor VITOR BORGES DA CONCEIÇÃO, para o qual, desde já, 

NOMEIO a Defensoria Pública desta comarca para atuar como curador 

especial, apresentando defesa no prazo legal, com fundamento no artigo 

72, I, CPC.

3. Por outro lado, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência por ausência do 

perigo de dano no caso concreto, uma vez que a criança já se encontra 

sob a guarda provisória do genitor/autor, conforme decisão proferida nos 

autos apensos (cód. 225474).

 4. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 27605 Nr: 267-12.2002.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tribus Diesel Transportador Revendedor 

Retalhista Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA PINAGÉ SILVA - 

OAB:20.333-GO, Leonardo Henrique Rodrigues de Paiva - 

OAB:22.112/GO

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da CNGC e do parecer de fls. 266, impulsiono os presentes 

autos e procedo a intimação dos executados, via Dje, para que informem 

qual foi a destinação dada aos valores, bens, e direitos creditórios 

componentes do patrimônio empresarial à época da cessação das 

atividades, no caso de tal cessação ter efetivamente ocorrido, no prazo 

de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 228379 Nr: 7963-11.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Cunha Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lara Cristina de Oliveira Lima - 

OAB:7614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 204582 Nr: 6363-86.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comovel - Comercial Montealtense de Veículos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Luiz Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Martinussi - 

OAB:SP 190.163, Ronny Hosse Gatto - OAB:SP 171.639

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – EDITAL DE CITAÇÃO

Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para o autor retirar o 

edital na Secretaria, no prazo de 15 dias para a sua devida publicação: 

“Art. 1.219. Expedido o edital, em se tratando de justiça gratuita, remetê-lo 

ao Diário da Justiça Eletrônico para publicação. Sendo o edital extraído de 

processos com custas judiciais, este deverá ser entregue à parte 

interessada, para publicação, mediante recibo nos autos.

 Parágrafo único. Nas comarcas onde não houver interligação que 

possibilite a intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico, deverá tal edital ser 

enviado pelo correio, por carta registrada, com aviso de recebimento (AR).

 Publicação de Edital

 Art. 1.220. Passados 02 (dois) meses da entrega dos editais à parte, para 

publicação, intimá-la para apresentar o comprovante da publicação no 

prazo de 10 (dez) dias. Não o fazendo, intime-a pessoalmente, sob pena 

de extinção do processo.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 246243 Nr: 3681-90.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOMAQUINAS COMERCIO DE MAQUINAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação da parte autora para se manifestar nos autos no prazo de 15 

dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156516 Nr: 8806-49.2011.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Sergio Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIO SERGIO BARBOSA DA SILVA, 

Cpf: 32923910168, Filiação: Laercio Modesto da Silva e Tarcilia B. da Silva. 

atualmente em local incerto e não sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 21/09/2011.

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

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - MT em face de MARIO SERGIO 

BARBOSA DA SILVA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 0/0.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 01/01/2009

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 6.567,33

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227777 Nr: 7567-34.2016.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILZETE GOMES MORAIS DE 

ABREU - OAB:15984, Fabio Carlos de Oliveira - OAB:16393/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS JESUS DE LIMA, Cpf: 

58584757104, brasileiro(a), solteiro(a), serralheiro. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Vistos.1.DEFIRO o pedido de citação por edital, com 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 246, IV c/c art. 256, II, do 

CPC/2015, haja vista que o requerido não foi encontrado.2.Decorrido o 

prazo da intimação por edital, não havendo apresentação de contestação, 

desde já DECRETO a revelia do requerido e NOMEIO a Defensoria Pública 

desta comarca curadora especial, conforme art.72, II, CPC/2015, para, 

querendo, apresentar defesa no prazo legal.3.Tudo cumprido, DÊ-SE vista 

ao Ministério Público e, após, conclusos.4.Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Agemiro Batista Arantes 

Neto, digitei.

Barra do Garças, 14 de maio de 2018

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255940 Nr: 10200-81.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilma Silva dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EVELIN KASSIA 

TEIXEIRA DE LIMA, para devolução dos autos nº 10200-81.2017.811.0004, 

Protocolo 255940, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 180555 Nr: 2487-60.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Morais Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLF Engenharia Ltda, Vicente Furbino Bretas 

Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DA SILVA CAZORLA 

BARBOSA - OAB:GO/16.783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 137 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar 

o requerente, inicialmente via DJE e, caso não seja atendida a solicitação, 

pessoalmente, para que, no prazo de 5 dias, se manifeste e requeira o 

que direito, sob pena de extinção.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277392 Nr: 5671-82.2018.811.0004

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hugo Gomes Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudino Bortolanza - OAB:MT 

21.716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a parte autora pleiteia a concessão da gratuidade da 

justiça, verifico a necessidade da efetiva comprovação da insuficiência 

financeira alegada.

2. Deste modo, INTIME-SE a parte autora, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

para emendar a petição inicial, conforme preceitua o art. 321 do CPC/2015, 

devendo aportar ao feito cópia de suas três últimas declarações de 

imposto de renda ou outro documento atualizado que efetivamente seja 

hábil e útil a comprovação da necessidade do benefício da Assistência 

Judiciária Gratuita, ou recolha as custas e taxas judiciais no mesmo prazo, 

sob pena de indeferimento do pedido.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176008 Nr: 9884-10.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourislane Meneses Pommot, Lourislane 

Meneses Pommot Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Mari - OAB:MT 

15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Compulsando os autos, verifico que a parte autora requereu às fls. 93 

o sobrestamento do feito pelo período de 01 (um) ano.

2. Assim, SUSPENDO a ação, pelo prazo de 01 (um) ano, a fim de 

possibilitar à parte autora eventual busca acerca dos bens passíveis de 

penhora em nome da parte executada, nos termos do art. 921, III, do 

CPC/2015.

 3. Transcorrido o prazo assinalado, INTIME-SE a parte autora para 

manifestação nos autos acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo, nos 
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termos do art. 485, III, do CPC/2015.

4. Após, voltem-me conclusos.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265280 Nr: 16353-33.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Ribeiro Coelho, IDELCIDES MOREIRA 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Aurélio Rodrigues 

dos Santos - OAB:MT 17.066, Roberta Lourenço Silva - OAB:MT 

20.409, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 Vistos.

1. Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movido pelas 

partes acima mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. As partes transacionaram às fls. 80/81 a definição do objeto desta 

ação.

3. Após, vieram os autos conclusos.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Afere-se que as partes apesar de legítimas, não estão regularmente 

representadas, uma vez que no acordo de fls. 80/81 não fora oposta 

assinatura do patrono da parte executada, regularmente constituído 

conforme procuração de fls. 79.

6. Assim, INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, para 

no prazo de 05 (cinco) dias, opor assinatura no acordo de fls. 80/81, sob 

pena de indeferimento do pacto firmado entre as partes.

7. Cumprida a determinação acima, voltem-me conclusos.

8. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 158823 Nr: 11547-62.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. C. Rodrigues de Figueiredo Me, Antônio 

Carlos Rodrigues de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Nóbrega da Silva - 

OAB:MT 14.736-A

 Vistos.

 1. Compulsando os autos, verifico que a parte autora requereu às fls. 90 

o sobrestamento do feito pelo período de 01 (um) ano.

2. Assim, SUSPENDO a ação, pelo prazo de 01 (um) ano, a fim de 

possibilitar à parte autora eventual busca acerca dos bens passíveis de 

penhora em nome da parte executada, nos termos do art. 921, III, do 

CPC/2015.

 3. Transcorrido o prazo assinalado, INTIME-SE a parte autora para 

manifestação nos autos acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo, nos 

termos do art. 485, III, do CPC/2015.

4. Após, voltem-me conclusos.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 162699 Nr: 3984-80.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frederico Augusto Morbeck da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Gomes Camargo, Priscila Simões de 

Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Antônio Tavares 

Júnior - OAB:GO 12.424-A

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual, nos termos do artigo 485 § 1º do NCPC, 

impulsiono os presentes autos para que se proceda a intimação pessoal 

do autor para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269640 Nr: 767-19.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Weslizangela Farias Belo de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, Carlos Nataniel 

Wanzeler, Carlos Roberto Costa, James Mattews Merrill

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Gustavo Primo 

Parreira - OAB:MT 15.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizabeth Cerqueira Costa - 

OAB:13.066-ES, Horst Vilmar Fuchs - OAB:12529

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 51 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar o 

requerente, via DJE, para que, no prazo de 5 dias, se manifeste nos autos 

e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 64604 Nr: 7606-80.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hsbc Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Juster Zilling da Silva, MARIA HELENA 

DELGADO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Ferreira - 

OAB:MT 7.402

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 112 e relatorio de folhas 113, no 

prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269084 Nr: 367-05.2018.811.0004

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Ferreira Chaves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda, Carlos Nataniel 

Wanzeler, Carlos Roberto Costa, James Mattews Merrill

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Gustavo Primo 

Parreira - OAB:MT 15.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizabeth Cerqueira Costa - 

OAB:13.066-ES, Horst Vilmar Fuchs - OAB:12529

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 55 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar o 

requerente, via DJE, para que, no prazo de 5 dias, se manifeste nos autos 

e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273137 Nr: 3036-31.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Ribeiro Coelho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066, Roberta Lourenço Silva - OAB:20.409, 

WESLEY EDUARDO DA SILVA - OAB:13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

1. Ao considerar a existência de acordo firmado entre as partes nos autos 

da execução em apenso (cód. 265280), DETERNIMO o cumprimento da 

decisão proferida naquele processo.

2. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277547 Nr: 5783-51.2018.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvani Faustino do Nascimento, Fernando Augusto 

Correa Haas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Marly Francisca Corrêa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aureliana Carvalho Ferreira - 

OAB:MT 16.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Cuida-se de inventário da falecida MARLY FRANCISCA CORRÊA.

2. NOMEIO como inventariante, Sr. SILVANI FAUSTINO DO NASCIMENTO, 

que deverá ser intimado para prestar compromisso em 5 (cinco) dias e as 

primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes, observando-se 

os incisos do art.620,CPC/2015 (art.617, parágrafo único, CPC/2015).

3. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

4.Feitas as primeiras declarações, com cópia, CITEM-SE o cônjuge, o 

companheiro, os herdeiros e os legatários e INTIMEM-SE as Fazendas 

Públicas, o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente, e o 

testamenteiro, se houver testamento. O cônjuge ou o companheiro, os 

herdeiros e os legatários serão citados pelo correio, observando-se o 

disposto no art. 247, CPC/2015, devendo, ainda, ser publicado edital, nos 

termos do inciso III do art. 259, CPC/2015 (art.626,§1º, CPC/2015).

5.Concluídas as citações, ABRA-SE vista às partes, em cartório e pelo 

prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem sobre as 

primeiras declarações (art.627, CPC/2015).

6.Após, venham-me conclusos para resolver eventual impugnação, 

art.627,§1º, CPC/2015, e, se for o caso, determinar a avaliação dos bens.

7.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 245772 Nr: 3416-88.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldemar de Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILZETE GOMES MORAIS DE 

ABREU - OAB:15984, Fabiana Carla de Oliveira - OAB:MT 16.659

 Vistos.

1.Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, CPC/2015, 

DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos ativos 

encontrados em nome do executado.

2.PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

de acordo com o cálculo apresentado.

3.Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 102550 Nr: 7554-45.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Licori & Silva Ltda, Clemente dos Santos Silva, 

Lúcia Licori da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos dos Santos Silva 

Junior - OAB:21662/MT

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada nos artigos 835, 

CPC/2015, e art. 11 da LEF, DEFIRO o pedido de penhora por meio do 

Sistema Bacen Jud dos ativos encontrados em nome do (a) executado (a).

2. PROCEDA-SE ao bloqueio de valores na conta corrente e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor (a), até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado, nos termos do artigo 16, III, da Lei 6.830/80, para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias a contar da referida intimação.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 71822 Nr: 5086-16.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milênia Agro Ciências S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando da Silva Telles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HACKMANN 

RODRIGUES - OAB:18660/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

1.Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, CPC/2015, 

DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos ativos 

encontrados em nome do executado.

2.PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

de acordo com o cálculo apresentado.

3.Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 246098 Nr: 3615-13.2017.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deuzenir Luiz Esteves, Espólio de Armando Luvison

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Paz de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edval Martins Marconcini - 

OAB:MT 20.331

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izadora Lopes Nogueira Reis 

- OAB:MT 21.035, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 Na espécie, embora a autora argumente que o requerido encontra-se em 

mora desde a notificação extrajudicial promovida em 16/01/2017 

(fls.48/49), verifico que a parte tomou conhecimento da inadimplência 

contratual desde o transito em julgado do Acórdão que ratificou a 

sentença que julgou improcedente o pleito de adjudicação compulsória, na 

data de 17/07/2013 (fls.42/47), momento em que deveria providenciar a 

prévia resolução da avença, com fito de recuperar a posse no imóvel em 

discussão. 2. Ressalto que, no caso, a notificação extrajudicial promovida 
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em 16/01/2017 guarda relação com a cláusula resolutiva expressa no 

contrato para fins de incidir em mora o comprador e, via de consequência, 

dar ensejo a resolução contratual. Referido documento não se presta a 

comprovar a data em que ocorreu o esbulho no imóvel, para fins de 

enquadrar a pretensão autoral no procedimento especial descrito para as 

ações possessórias, conforme quer o postulante. 3. Diante disso, entendo 

que apresente demanda é de força velha, ou seja, proposta a mais de ano 

e dia, devendo ser observado o procedimento comum para a sua 

tramitação, nos termos do art.558, paragrafo único, do CPC. DISPOSITIVO 

4. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência ante a 

ausência dos requisitos previstos nos artigos 300 e 558 do CPC. 5. 

Certifique Srª. Gestora, acerca da tempestividade da defesa apresentada 

em fls.84/93 e após, voltem-me conclusos. 6. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 175117 Nr: 8718-40.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - OAB:MT 

8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que não foi constrito valores em 

conta do executado e, em cumprimento a decisão de fl. 85, impulsiono os 

presentes autos para intimar o exequente, via DJE, para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177015 Nr: 11159-91.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ciro Gomes de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Barros Alves Lima - 

OAB:OAB/MT 16.747

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

de Mato Grosso - OAB:

 , DEFIRO a LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, observando-se o rito 

estabelecido no artigo 510, do CPC, ante a natureza do objeto da 

liquidação.10.Nesses termos, intimem-se as partes (Exequente e 

Executado) para que, no prazo de 15 (quinze) dias apresentem 

pareceres/documentos elucidativos, de modo a sustentar o valor que 

entenderem devidos/indevidos, nos termos do artigo 510 do CPC. 11.Dê-se 

ciência ao réu, pessoalmente, na pessoa do seu representante legal, por 

se tratar de ente público estadual.12.As providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261874 Nr: 14172-59.2017.811.0004

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: M-Laynne Coelho Lopes da 

Cruz Martins - OAB:MT/23330, TATIANE CRISTINA DE MIRANDA 

DUQUE - OAB:316027/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana dos Santos Vicente 

- OAB:SP/251.271

 Vistos.

1. Ante a impossibilidade de comparecimento da parte requerida na 

audiência mencionada, REDESIGNO a audiência de conciliação/mediação 

para o DIA 01 DE Agosto DE 2018 às 12hs00min (Horário Oficial do Estado 

de Mato Grosso).

2. Intimem-se as partes por meio de seus patronos.

3. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 249091 Nr: 5594-10.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NLA, LLdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Leonardo Cantuário de 

Abreu - OAB:21440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.(...):17.Diante dos fatos e fundamentos acima narrados, indefiro 

o pedido de folhas 89. 18.Ainda, no caso em exame não foram arguidas 

preliminares, bem como não verifico a ocorrência de irregularidades 

suficientes à macular o feito, termos em que o dou por saneado.19.No 

mais, intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias informem 

sobre a pretensão de produzir outras provas, ocasião em que deverá 

justificar a necessidade.20.Após, voltem-me conclusos. 21.Intimem-se. Às 

providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264190 Nr: 15625-89.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaucard Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Ângela Barbosa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 65 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar o 

exequente, inicialmente via DJE e, caso não seja atendida a solicitação, 

intimar pessoalmente, para que, no prazo de 5 dias, se manifeste e 

requeira o que direito, sob pena de extinção.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 234933 Nr: 12702-27.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLVSB, KCVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laura Avila Vasconcelos - 

OAB:18110-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual, nos termos do artigo 485 § 1º do NCPC, 

impulsiono os presentes autos para que se proceda a intimação pessoal 

do autor para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 225496 Nr: 6193-80.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Rodrigues Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:OAB/SP 107.414, Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação nostermos da decisão de folhas 74 e relatorio de folhas 75, 
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no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 228956 Nr: 8380-61.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Luiz Esteves - 

OAB:MT-22.330

 VISTOS.

1. Compulsando os autos, verifico que parte autora às fls. 129, informa 

que o acordo fora cumprido e requer a baixa e arquivamento dos autos.

2. Assim, proceda-se às baixas e anotações necessárias e 

ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 185534 Nr: 6715-78.2014.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darlyng Queila Cândido Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCAB - Diretor da Fundaçao Professor 

Carlos Augusto Bittencourt, Rosana Nobres Machado Bittencourt Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:10609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Cumpra-se decisão de fls. 126-verso, no sentido de ouvir o 

representante do Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias.

 2. Após, voltem-me conclusos para sentença.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 57165 Nr: 980-45.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO ( ECAD)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rádio Emissora Aruanã Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BACALAN - 

OAB:OAB-MT 9566, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993/MT, 

VALÉRIA C. MUNHOZ VIVAN - OAB:5.956-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cândido Teles de Araújo - 

OAB: 9.921-A/MT, Flávio Rafael de Jesus Costa Nasser - OAB:MT 

16.905

 VISTOS.

 1. No que concerne a obrigação de não fazer, INTIME-SE a parte 

requerida para cumprir integralmente a alínea “a” da decisão de fls. 439, 

no prazo de 05 (cinco) dias, e sendo recalcitrante. FIXO astreinte diário no 

importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), com supedâneo no art. 139, IV c/c 

art. 537, todos do CPC/2015.

 2. Já no que tange a obrigação de pagar quantia certa, uma vez decorrido 

o prazo para pagamento voluntário da dívida sem que o executado o tenha 

realizado, e considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud 

dos ativos encontrados em nome do requerido.

3. PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

de acordo com o cálculo apresentado.

4. Efetuada a indisponibilização total ou parcial de ativos financeiros, 

INTIME-SE a parte requerida para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação do executado, também em 05 

(cinco) dias.

5. Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 218483 Nr: 1936-12.2016.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wellington Carvalho Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Vera Lúcia Carvalho Santos, 

Adriana Carvalho dos Santos, Celio José Cella, Naiara Carvalho Cella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 Visto.

1. Intime-se o inventariante para no prazo de 15 (quinze) dias proceder a 

emenda à inicial no intuito acostar nos autos prova da propriedade do 

imóvel em nome da de cujus, pretenso à partilha, mediante a juntada de 

CERTIDÃO DE REGISTRO DO IMÓVEL ATUALIZADA, sob pena de extinção 

do feito.

2. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 175117 Nr: 8718-40.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - OAB:MT 

8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que não foi constrito valores em 

conta do executado e, em cumprimento a decisão de fl. 85, impulsiono os 

presentes autos para intimar o exequente, via DJE, para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 277011 Nr: 5420-64.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heitor Lima Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES, para devolução dos autos nº 5420-64.2018.811.0004, 

Protocolo 277011, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 214736 Nr: 12292-03.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Marques Amorim Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Araguaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana do Vale 

Mascarenhas - OAB:19.638

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRÉ LUIZ 

SOARES BERNARDES, para devolução dos autos nº 

12292-03.2015.811.0004, Protocolo 214736, no prazo de 48 (quarenta e 
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oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268233 Nr: 18204-10.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderlei Farias Santos, Emerson Ferreira 

Coelho Souza, Jonir de Oliveira Souza, Danilson Santos Morais, S. O. S. 

BARRA INFORMATICA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOÃO RICARDO 

ARRAES QUEIROZ,  para devo lução dos  au tos  n º 

18204-10.2017.811.0004, Protocolo 268233, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271088 Nr: 1678-31.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VITORINO NETO ME, José Vitorino Neto, Terezinha 

de Lima Vitorino, ALINE FRENCH DE LIMA VITORINO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAYO RONNARO SILVA DIAS - 

OAB:22433/O, Rafael Jara Bigio - OAB:MT 20194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS 

- OAB:14.258-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAYO RONNARO 

SILVA DIAS, para devolução dos autos nº 1678-31.2018.811.0004, 

Protocolo 271088, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67836 Nr: 1375-03.2007.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marmoraria Vale da Pedra Ltda, Patrícia Maria 

Simões Paz de Oliveira, Gustavo Paz de Oliveira, Lúcia Mara Paz de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

1375-03.2007.811.0004, Protocolo 67836, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178992 Nr: 1025-68.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valci Moreira Silva, Valquíria de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 

5.734

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SANDRO LUIS 

COSTA SAGGIN, para devolução dos autos nº 1025-68.2014.811.0004, 

Protocolo 178992, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221123 Nr: 3493-34.2016.811.0004

 AÇÃO: Restituição de Coisa ou Dinheiro na Falência do Devedor 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jakeline Alves Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. L. Construtora Ltda, Jonnes Aurélio Franco 

Saggin, Lincoln Heimar Saggin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX FERREIRA DE ABREU - 

OAB:18.260, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES, para devolução dos autos nº 3493-34.2016.811.0004, 

Protocolo 221123, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270291 Nr: 1202-90.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Martins de Souza Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Águas de 

Barra do Garças Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Pereira 

Rodrigues Alves - OAB:243012/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 1202-90.2018.811.0004, Protocolo 270291, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 253735 Nr: 8840-14.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francielson Amorim da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Vida & Previdência, Banco Bradesco 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Rejane Mendes Santos 

- OAB:17.112, TAMIRIS JESIELI DE CARVALHO MACHADO - 

OAB:21227/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, Nelson Wilians Fratoni Rodrigues - 

OAB:OAB/SP 128.341, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 

8184-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 8840-14.2017.811.0004, Protocolo 253735, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269310 Nr: 529-97.2018.811.0004

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra de Sousa Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAYO RONNARO 

SILVA DIAS, para devolução dos autos nº 529-97.2018.811.0004, 

Protocolo 269310, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173493 Nr: 6683-10.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Marques Cabral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A, Detran / MT - Departamento 

Estadual de Trânsito de Mato Grosso, Ativa Automóveis Comercio de 

Veículos Ltda, Rafael Martins Rebequi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:MT 15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:7295/PR, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A, THIAGO OLIVEIRA 

AMADO - OAB:11506

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOÃO RICARDO 

ARRAES QUEIROZ, para devolução dos autos nº 6683-10.2013.811.0004, 

Protocolo 173493, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257280 Nr: 11052-08.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VITORINO NETO ME, ALINE FRENCH DE 

LIMA VITORINO, José Vitorino Neto, Terezinha de Lima Vitorino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAYO RONNARO 

SILVA DIAS, para devolução dos autos nº 11052-08.2017.811.0004, 

Protocolo 257280, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179477 Nr: 1472-56.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madespol Indústria & Comércio de Madeiras 

Ltda, Aloyr Wanderley Spanholi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a correspondencia devolvida de fls.78, no prazo de 

05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 3834 Nr: 1953-15.1997.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gladis Neda Milioni Mil-Homens Arantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ubaldo Oléa Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ARGILIO LORENCETTI 

- OAB:OAB/SP 107189

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a petição e documentos 

apresentados pelo executado às fls. 348/357 e, em cumprimento a 

decisão de fls. 332 e verso, impulsiono os presentes autos para intimar o 

exequente, via DJE, para que, no prazo de 15 dias, se manifeste nos 

autos e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 152670 Nr: 12787-86.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Carvalho Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls.112, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 163546 Nr: 5127-07.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Morgani Pereira Alves Torres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, Roberta Nascimento - OAB:MT/20.732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 15.INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistentes técnicos 

e apresentarem os quesitos, em 15 (quinze) dias (art. 465, §1º, 

CPC).16.Após, com ou sem a juntada dos quesitos e a indicação de 

eventuais assistentes técnicos, INTIME-SE o perito nomeado para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, informe se aceita a nomeação, bem como 

apresente sua proposta de honorários (art. 465, §2º, CPC).17.Em caso de 

resposta negativa, voltem-me conclusos para ulterior deliberação.18.No 

caso de aceitação da nomeação e apresentação dos honorários, 

INTIMEM-SE a parte executada pelo prazo de 05 (cinco) dias, para 

proceder com a integralidade dos honorários periciais, adiantando 50% 

(cinquenta por cento) dos valores para o início dos trabalhos e o 

remanescente ao final, com a apresentação do laudo e de eventuais 

esclarecimentos necessários, nos termos do art.465, §4º, do 

CPC.19.Efetuado o depósito dos valores relativos aos honorários periciais, 

INTIME-SE pessoalmente o expert nomeado, com cópia dos quesitos 

formulados, para realizar a perícia e apresentar laudo em 30 (trinta) dias, 

contados da juntada da intimação, informando ao juízo a data agendada 

para o ato o mais breve possível.20.Agendada a perícia, INTIMEM-SE as 

partes e os assistentes técnicos eventualmente indicados, com 

URGÊNCIA.21.Apresentado o laudo pericial, sem necessidade de 

conclusão dos autos, DÊ-SE VISTA às partes para que se manifestem e 

requeiram o que entenderem cabível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de concordância tácita.22.Por fim, DEFIRO o pedido de fls.160, a fim 

de constar junto ao Sistema Apólo o nome dos patronos indicados, para 

fins de publicações e intimações.23. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 209303 Nr: 9093-70.2015.811.0004

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giseli Jacovozzi Cano Fossen, Gustavo Jacovozi 

Fossen

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Holanda Tanigut 

Moura - OAB:11925/MT, Ivan Szeligowiski Ramos - OAB:2296-A, 

VANESSA DE HOLANDA TANIGUT - OAB:10964

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

OAB:MT 13.842-A

 Vistos.

1. Cuida-se de medida cautelar de exibição de documentos movida entre 

as partes já mencionadas.

 2. A parte autora requer a intimação do requerido para aportar ao feito os 

contratos de seguro do financiamento, extratos de movimentação bancária 

desde a abertura da conta e qualquer documento referente a contratação 

dos serviços da suplicada, bem como informar o modo de pagamento dos 

contratos de empréstimos e a existência de contratos de cartão de 
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crédito.

 3. Foi concedida liminar determinando que o requerido não cumprisse 

integralmente a decisão judicial. Assim, foi intimado o banco para que 

fizesse aportar os documentos no feito.

 4. Entretanto, verifico que os documentos juntados às folhas 77 

verso/97verso foram scaneados e protocolizados de forma reduzida com 

o tamanho 07x10cm, ou seja, totalmente ilegíveis.

 5. Assim, intime-se o requerido para, no prazo de 05 (cinco) dias junte 

nos autos os documentos mencionados pela parte autora, sob pena de 

multa, no valor de R$ 1.000,00 (quinhentos reais) por dia de 

descumprimento.

 6. Com a juntada dos documentos, intime-se a demandante para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 7. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 46354 Nr: 199-77.1993.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jerônimo Cruvinel Guerra, Ana Heloisa Ferreira 

Cruvinel Guerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA REGINA NOGUEIRA 

TIBURCIO - OAB:29008/OAB, JOSÉ MARIO GUEDEZ MIGUEZ - 

OAB:1.753 MT

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que não houve constrição de 

valores em contas do executado, conforme fls. 291/292 e, em 

cumprimento a decisão de fl. 290 e verso, estes autos serão arquivados, 

nos termos do art. 921, § 2º do CPC.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276745 Nr: 5248-25.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12.Isto posto, entendo ser incabível o acolhimento do pedido da fixação 

dos alimentos provisionais em favor da parte requerente, vez que o lapso 

temporal decorrido inviabiliza, por hora, o pleito em face do 

requerido.13.DISPOSITIVO:14.Pelas razões expendidas acima, INDEFIRO o 

pedido de fixação dos alimentos provisórios, por falta dos elementos 

caracterizadores do pedido de urgência pertinente.15.Ainda, com 

fundamento no caput do art. 334 c/c art. 694 do CPC/2015, CITE-SE o 

requerido, no endereço declinado na inicial (fls.04) e INTIME-SE-O para 

audiência de CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO que DESIGNO PARA O DIA 23 DE 

JULHO DE 2018, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 10h30min (horário oficial de Mato 

Grosso). 16.Na data acima aprazada será buscada a composição entre as 

partes, com a presença de seus advogados, sob pena de multa, nos 

termos do § 8º, do art. 334, do CPC/2015.17.Não havendo composição, 

inicia-se a partir do ato, o prazo para a apresentação de resposta, nos 

termos do art. 335, I, do CPC/2015. 18.Este processo tramitará em segredo 

de justiça, nos termos do artigo 189, inciso II, do CPC/2015.19.Ademais, 

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 99, §3º, do 

CPC/2015.20.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 96543 Nr: 1498-93.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waléria Batista de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Recebo a emenda de fls. 132.

2. DEFIRO o pedido retro.

 3. PROCEDA-SE à consulta no Sistema INFOJUD e BACENJUD visando 

localizar os novos endereços da parte demandada.

4. Com a consulta nos autos (em anexo), INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 235135 Nr: 12845-16.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doracy de Freitas Cordeiro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nikolly Fernanda Freitas Silva - 

OAB:22729/0, Rafael Duarte dos Santos - OAB:MT 19.767

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

Mascarenhas Barbosa - OAB:MT/13.245-A

 .3.Cientifique o Perito que, caso aceite o encargo, ficam desde já 

ARBITRADO para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 

800,00 (oitocentos reais) de acordo com o disposto no artigo 6º da 

RESOLUÇÃO 127/2011 DO CONSELHO NACIONAL DA JUSTIÇA, a ser 

pago após a entrega do laudo, por intermédio de encaminhamento de ofício 

à Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme o disposto 

no artigo 9º da citada Resolução. 4.INTIMEM-SE as partes para, querendo, 

indicarem assistentes técnicos e apresentarem os quesitos, em 15 

(quinze) dias (art. 465, §1º, CPC/2015).5.INTIME-SE o perito nomeado para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe se aceita a nomeação.6.Em caso 

de resposta negativa, voltem-me conclusos para ulterior deliberação.7.No 

caso de aceitação da nomeação, deverá o perito informar o juízo da data 

para realização da perícia, com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias.8.INTIME-SE pessoalmente o perito com cópia dos quesitos 

formulados pelas partes para realizar a perícia e apresentar laudo em 30 

(trinta) dias, contados da juntada da intimação. Conste no mandado as 

advertências dos arts. 4º e 5º do Provimento nº 68/08 

CGJ-MT.9.Agendada a perícia, INTIMEM-SE as partes e os assistentes 

técnicos eventualmente indicados, com URGÊNCIA.10.Apresentado o 

laudo pericial, sem necessidade de conclusão dos autos, DÊ-SE VISTA às 

partes para que se manifestem e requeiram o que entenderem cabível, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de concordância tácita. 11.O pedido 

de produção de prova testemunhal será apreciado após a juntada do 

laudo pericial.10. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 172831 Nr: 5961-73.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Barcelos Carlos e Gomes Advogados Associados

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:MT 8.521

 SENTENÇA

1. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por BARCELOS 

CARLOS E GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor de BANCO 

DO BRASIL S/A, todos qualificados nos autos.

2. Em análise aos autos, verifico decisão de fls. 290 que converteu o feito 

em cumprimento de sentença e determinou a intimação do executado para 

pagamento do débito.

3. A parte executada fora devidamente intimada, manifestando pelo 

cumprimento da obrigação por meio do depósito de fls. 291-v. Requer a 

extinção do feito.

4. Em ato contínuo, o exequente trouxe aos autos manifestação acerca do 

valor depositado, bem como requereu expedição de alvará para liberação 

de depósito judicial em seu favor (fls. 294).

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.
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6. Frente no exposto, DECLARO quitada a obrigação pela parte executada 

e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de 

sentença, com resolução do mérito, com fundamento no art. 924, II, do 

CPC/2015.

7. Ainda, DEFIRO o pedido manejado às fls. 294, devendo a Nobre Gestora 

expedir ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DE NUMERÁRIO depositado neste 

Juízo, conforme demonstra o comprovante de depósito de fls. 291-v, em 

favor da parte exequente na conta disposta às fls. 294.

8. Custas processuais pelo executado. Sem honorários de advogado, ante 

o cumprimento voluntário.

9. Transitada em julgado e após observar as cautelas de estilo, 

ARQUIVEM-SE com as baixas necessárias.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 162022 Nr: 3058-02.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divo Carlos de Oliveira Costa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Lídio Alves dos Santos 

- OAB:MT 20.853/A, Nelson Paschoalotto - OAB:MT 8.530-A, Roberta 

Beatriz do Nascimento - OAB:OAB/MT020732A

 3.Após, com ou sem a juntada dos quesitos e a indicação de eventuais 

assistentes técnicos, INTIME-SE o perito nomeado para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, informe se aceita a nomeação, bem como apresente sua 

proposta de honorários (art. 465, §2º, CPC).4.Em caso de resposta 

negativa, voltem-me conclusos para ulterior deliberação.5.No caso de 

aceitação da nomeação e apresentação dos honorários, INTIMEM-SE a 

parte executada pelo prazo de 05 (cinco) dias, para proceder com a 

integralidade dos honorários periciais, adiantando 50% (cinquenta por 

cento) dos valores para o início dos trabalhos e o remanescente ao final, 

com a apresentação do laudo e de eventuais esclarecimentos 

necessários, nos termos do art.465, §4º, do CPC.6.Efetuado o depósito 

dos valores relativos aos honorários periciais, INTIME-SE pessoalmente o 

expert nomeado, com cópia dos quesitos formulados, para realizar a 

perícia e apresentar laudo em 30 (trinta) dias, contados da juntada da 

intimação, informando ao juízo a data agendada para o ato o mais breve 

possível.7.Agendada a perícia, INTIMEM-SE as partes e os assistentes 

técnicos eventualmente indicados, com URGÊNCIA.8.Apresentado o laudo 

pericial, sem necessidade de conclusão dos autos, DÊ-SE VISTA às 

partes para que se manifestem e requeiram o que entenderem cabível, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de concordância tácita.9.Por fim, 

DEFIRO o pedido de fls.160, a fim de constar junto ao Sistema Apólo o 

nome dos patronos indicados, para fins de publicações e intimações.10. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 202937 Nr: 5448-37.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aguinaldo Gonçalves Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jardins Empreendimentos Imobiliários Ltda, 

Benedito Neto de Faria, Marcondes Guilherme de Souza, Janaina Aires 

Pereira Guimarães, Humberto Siqueira Nogueira, Khrisnna Magalhães 

Wanderley de Melo, Whellyka Ferreira Rosa, Eduardo Yoshimoto Del 

Corso, Diego Augusto Honorio, Marluce P. Dias, Keydiane Estevão da 

Silva, Kellyane Cristina da Silva Santana, Claudiana Cardoso Ferreira, 

Ylária Pereira da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adene Diego Miranda de 

Abreu - OAB:7.890, Luis Gustavo de Césaro - OAB:OAB/TO 2.213, 

Mateus Macedo Moreira Moraes - OAB:OAB/TO 6.990, Mauricio 

Haeffner - OAB:3245/TO

 Vistos.

1. Compulsando os autos verifico que ainda não foi designada audiência 

de conciliação.

 2. Assim, com fundamento nos §§ 2º e 3º do art. 3º, c/c art. 139, V, todos 

do CPC/2015, DESIGNO audiência conciliatória para o DIA 23 DE JULHO DE 

2018, às 10hs30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), vez que há 

possibilidade de autocomposição entre as partes.

 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer dos litigantes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

4. INTIMEM-SE as partes por meio dos seus advogados – via DJE.

5. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

venham-me conclusos.

6. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 226269 Nr: 6623-32.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Motogarças Comércio e Participações Ltda, 

Adalto de Freitas Filho, Larissa Limongi de Freitas Elerate

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10.Frente ao exposto, com fundamento no artigo 1022 do Código de 

Processo Civil julgo, conheço dos presentes embargos declaratórios por 

ser tempestivo e NO MÉRITO, ACOLHO os pedido de folhas 138/139verso, 

para determinar a SUSENSÃO do feito pelo prazo avençado e, findo o 

lapso temporal, com fundamento no artigo 924 do CPC/2015, deverá o 

Exequente comunicar acerca do efetivo cumprimento e declarar a extinção 

do feito.11.Intimem-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 225301 Nr: 6074-22.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Humberto Ramos 

Almeida dos Reis - OAB:13560/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

1. Não foram arguidas preliminares, bem como não vislumbro a existência 

de vicio suficiente a macular o feito, razão pela qual DOU-O POR 

SANEADO.

 2. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

4. . Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262035 Nr: 14269-59.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Juarez Sousa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Assunção Vitória, Prefeitura Municipal 

de Torixoréu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA VARJAO FORTES - 

OAB:17832/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .21.Desta forma, acolho a preliminar de coisa julgada arguida pela defesa, 

nos termos do art.337, VI, do CPC, uma vez que o tema já foi objeto de 

conhecimento e pronunciamento judicial nos autos do processo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 43 de 806



nº8010985-38.2016.8.11.0004, vez que operada a preclusão 

consumativa.DISPOSITIVO22.Desta forma, RECONHEÇO a incidência do 

instituto da coisa julgada nos presentes autos, razão pela qual JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, V, 

do CPC.23.CONDENO a suplicante por litigância de má-fé ao pagamento de 

multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, em favor do requerido 

e ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais FIXO em 

10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 81, do 

CPC.24.Considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, 

SUSPENDO a exigibilidade das referidas verbas, que somente poderão ser 

executadas se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da requerente (art. 

98,§3º, CPC).25.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações necessárias.26.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 188736 Nr: 9264-61.2014.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lyndon Johnson Marques Primo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Batista Teixeira, José Amorim da Silva, Isabel 

Cristina Gomes, Luzia Andressa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LYNDON JOHNSON MARQUES PRIMO, 

Cpf: 36257761115, Rg: 319395, Filiação: Maurito Lopes Primo e Maria 

Marques Primo, data de nascimento: 12/08/1967, brasileiro(a), natural de 

Araguaiana-MT, convivente, comerciante/motorista. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: 6.Diante do manifesto desinteresse da exequente pelo regular 

andamento do feito e considerando que o processo não pode se eternizar 

por falta de iniciativa da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.7.Sem custas, 

uma vez que deferido à parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos 

termos da decisão de fls. 45.8.Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE 

com as baixas e anotações necessárias.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Valdete Alves de Sousa 

Dutra, digitei.

Barra do Garças, 12 de abril de 2018

Valdete Alves de Sousa Dutra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 206680 Nr: 7557-24.2015.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itau Unibanco Veículos Administradora de Consórcio 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton de Souza Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551/SP, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse sentido, considerando que a exequente não cumpriu a diligência 

devida, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, JULGO 

EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, III, do Código de Processo Civil.Custas e demais despesas judiciais 

quitadas pela exequente, conforme fls. 14/15. Após, deem-se baixas e 

arquivem-se com as anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Barra do Garças-MT, 23 de abril de 2018.CARLOS 

AUGUSTO FERRARIJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274833 Nr: 3973-41.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Maria Mendonça Fagundes Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Justino da Silva - 

OAB:15695/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Portanto, feitas essas considerações, a partir do exame da presente 

ação, verifica-se que o caso é competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública desta comarca, uma vez que o valor é inferior ao 

estabelecido no caput do artigo 2º e não é caso específico das exceções 

descritas no § 1º do mesmo artigo da Lei 12.153/2009.Por todo o exposto, 

declino da competência para o processamento e julgamento do feito ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública desta comarca, nos termos do artigo 

2º, §§1º e 4º da Lei 12.153/2009Remetam-se os autos ao Juízo 

competente, procedendo-se no sistema às baixas necessárias. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 214347 Nr: 12077-27.2015.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: LFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Freitas de 

Souza - Defensor Público - OAB:

 PROCESSO 12077-27.2015.811.0004 - CÓDIGO 214347

Vistos.

 Considerando o que dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, no que tange 

ao registro de veículos, o §1º do artigo 123 estatui que no caso de 

transferência de propriedade, deverá o proprietário adotar as 

providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado 

de Registro de Veículo (CRV) no prazo de trinta dias.

Observa-se, para tanto, que o veículo consta a propriedade da Sra. 

Luciene Ferreira da Silva.

Diante disso, com o fim de oportunizar as partes a chegarem a um 

resultado útil do processo, com fulcro no artigo 3º, §3º, do Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 1º 

de agosto de 2018, às 12h00min (MT), na qual as partes deverão se fazer 

acompanhadas de seus advogados, sendo que a ausência injustificada de 

qualquer destas acarretará a aplicação de multa.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 10 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271069 Nr: 1673-09.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rayanne Marcelino Alves Massiteli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAELA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 1673-09.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 271069
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Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA proposta por 

RAYANNE MARCELINO ALVES MASSITELI em face de RAFAELA 

MARQUES.

Considerando que a requerente não apresentou comprovante de 

pagamento das custas devidas, declaração de hipossuficiência, ou 

demonstrativo hábil de renda, que comprovem a carência financeira e a 

necessidade de deferimento do benefício da gratuidade da justiça – 

previsto nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil -, INTIME-SE-A 

para, no prazo legal de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

juntando aos autos o presente documento que serve de prova de sua 

situação financeira, apta à concessão da justiça gratuita, como cópias de 

suas duas últimas declarações de imposto de renda, ou o comprovante de 

quitação das custas iniciais, sob pena de indeferimento da peça 

vestibular, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 09 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 276463 Nr: 5055-10.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMdS, VFMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 5055-10.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 276463

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS C/C ALIMENTOS PROVISÓRIOS E 

PEDIDO DE LIMINAR proposta por AMANDA MAIA DA SILVA, menor 

impúbere representada por sua genitora VIVIANE FIRMINO MAIA 

GODINHO, em face de ADEILTON FERREIRA DA SILVA.

Considerando que a requerente não apresentou comprovante de 

pagamento das custas devidas, declaração de hipossuficiência, ou 

demonstrativo hábil de renda, que comprovem a carência financeira e a 

necessidade de deferimento do benefício da gratuidade da justiça – 

previsto nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil -, INTIME-SE-A 

para, no prazo legal de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

juntando aos autos o presente documento que serve de prova de sua 

situação financeira, apta à concessão da justiça gratuita, como cópias de 

suas duas últimas declarações de imposto de renda, ou o comprovante de 

quitação das custas iniciais, sob pena de indeferimento da peça 

vestibular, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 09 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 276933 Nr: 5371-23.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSNdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 5371-23.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 276933

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS C/C DIA DE VISITAS COM 

PEDIDO DE LIMINAR proposta por DANIEL SALVIANO NOGUEIRA DO 

NASCIMENTO em face de LAIS DAIANE MAGALHÃES PERES.

Considerando que o requerente não apresentou comprovante de 

pagamento das custas devidas, declaração de hipossuficiência, ou 

demonstrativo hábil de renda, que comprovem a carência financeira e a 

necessidade de deferimento do benefício da gratuidade da justiça – 

previsto nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil -, INTIME-SE-O 

para, no prazo legal de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

juntando aos autos o presente documento que serve de prova de sua 

situação financeira, apta à concessão da justiça gratuita, como cópias de 

suas duas últimas declarações de imposto de renda, ou o comprovante de 

quitação das custas iniciais, sob pena de indeferimento da peça 

vestibular, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 09 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 276046 Nr: 4766-77.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEMdJ, TMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TFdJ

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 4766-77.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 276046

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS movida por TATIANI MARTINS 

AÇUNSÃO, representando seu filho, menor impúbere, ARTHUR EDUARDO 

MARTINS DE JESUS, em face de THIAGO FRANCISCO DE JESUS.

 Analisando a presente inicial, por ora, vislumbro a competência deste 

Juízo, bem como a presença dos pressupostos processuais e dos 

requisitos essenciais dispostos nos artigos 319 e 320 do Código de 

Processo Civil. Assim, RECEBO a exordial na forma da lei.

 Tendo em vista que a requerente apresentou, à fls. 08, declaração de 

hipossuficiência financeira, atestando sua condição de pobreza, na 

acepção jurídica do termo, presume-se, naturalmente, que não há como 

suportar dispêndios judiciais, compreendidos como custas e demais 

despesas processuais, conforme assenta o art. 99, § 3º, do CPC. Assim, 

DEFIRO a justiça gratuita ao requerente, em consonância com os arts. 98 e 

99 do Código de Processo Civil.

 Ademais, considerando a necessidade do alimentando e a cautela 

processual como forma de garantir os direitos do infante, DEFIRO o pedido 

de alimentos provisórios, no sentido de fixar o quantum no valor 

correspondente a 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente, nos 

termos do que determinam o art. 4º da Lei nº 5.478/68 e os arts. 1694, 

1695 e 1696 do Código Civil.

 CITE-SE o requerido, no endereço declinado na inicial, para, desejando, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, sob pena de revelia e 

seus efeitos. O prazo deve ser contado a partir da tentativa de 

conciliação, se esta restar infrutífera.

 INTIMEM-SE as partes para comparecer em audiência de 

conciliação/mediação que ora designo para o dia 22 de agosto de 2018, 

quarta-feira, às 16h30min (horário de Mato Grosso), na qual as partes 

deverão estar acompanhadas de seus procuradores, sendo que a 

ausência injustificada de qualquer uma delas é considerada ato atentatório 

à dignidade da justiça e acarretará a aplicação de multa, conforme 

preceitua o art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

 INTIME-SE o Ministério Público para, no prazo legal, atuar no feito como 

fiscal da ordem jurídica, visto que há presença de menor incapaz, sendo 

imprescindível a intervenção ministerial, como prevê o artigo 178, II, do 

CPC.

Publique-se. Registra-se. Cite-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 09 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 273639 Nr: 3354-14.2018.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: José Expedido Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Alves Daufenback - 

OAB:325478/SP.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 3354-14.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 273639

Vistos.

Trata-se de ação indenizatória proposta por JOSE EXPEDITO MENDES DA 

SILVA em face de BANCO BRADESCO S/A.

Pugna a autora, em sede de tutela de urgência, pela proibição da requerida 

incluir o nome do autor em quaisquer cadastros de proteção ao crédito ou 

se já o feito, pela sua exclusão e a suspensão do contrato em epigrafe, 

bem como a manutenção da posse do veículo objeto do contrato.

Para a concessão da tutela de urgência, preceitua o artigo 300 do Código 

de Processo Civil, que somente esta será deferida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.

Dessa forma, analisando os autos, verifica-se que o pedido em sede de 

tutela de urgência se confunde com o mérito da lide, necessitando a 

instrução processual para melhor análise da questão posta.

É certo que o código de processo civil, a fim de tutelar direito que diante da 

demora poderia ensejaria fato de difícil reparação, prevê a possibilidade 

da concessão in limine do pedido, contudo tais casos são a exceção no 

ordenamento jurídico, uma vez que posterga o princípio constitucional do 

contraditório e da ampla defesa.

Destarte, por entender não restarem devidamente preenchidos os 

requisitos autorizadores necessários para a concessão da tutela de 

urgência vindicada, INDEFIRO-A, no momento.

CITE-SE o requerido para contestar a ação.

 INTIMEM-SE as partes para audiência de conciliação que designo para o 

dia 25 de julho de 2018, às 13h30min, horário de Mato Grosso.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 26 de abril de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275944 Nr: 4699-15.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMIR RODRIGUES DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBADE-INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO DE 

DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - 

OAB:15914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 4699-15.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 275944

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO 

ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE LIMINAR INITIO LITIS INAUDITA ALTERA 

PARS movida por SAMIR RODRIGUES DE FARIA em face de ESTADO DE 

MATO GROSSO E IBADE – INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO DE 

DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO.

A lei 12.153/2009 dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública 

no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios.

O referido diploma dispõe em seu artigo 2º que é de competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar 

causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

 Já o §1º do mesmo dispositivo regulamenta as ações que não se incluem 

na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, quais sejam: 

ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e 

demarcação, populares, de improbidade administrativa, execuções fiscais, 

e as demandas sobre direito ou interesses difusos e coletivos; as causas 

sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, 

autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; as causas que tenham 

como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores 

públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

Portanto, da interpretação literal do dispositivo (art. 2º da Lei 12.153/2009), 

a regra é o processamento no Juizado Especial da Fazenda Pública das 

causas cujo valor não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, 

excetuando-se as descritas no §1º.

De mais a mais, o §4º do artigo 2º assenta que “no foro onde estiver 

instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é 

absoluta”.

Com efeito, disciplinando os procedimentos adotados na lei em comento, a 

Resolução 004/2014/TP assim prescreve:

Art. 1º. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro 

de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e

 executadas: I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem ou forem instalados; II – nos

Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em 

funcionamento.(...) Grifei.

 Portanto, feitas essas considerações, a partir do exame da presente 

ação, verifica-se que o caso é de competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública desta comarca, uma vez que o valor é inferior ao 

estabelecido no caput do artigo 2º e não é caso específico das exceções 

descritas no § 1º do mesmo artigo da Lei 12.153/2009.

Por todo o exposto, DECLINO da competência para o processamento e 

julgamento do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública desta 

comarca, nos termos do artigo 2º, §§1º e 4º da Lei 12.153/2009.

Nessa monta, REMETAM-SE os autos ao Juízo competente, 

procedendo-se no sistema as baixas necessárias.

 Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 26 de abril de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 276043 Nr: 4763-25.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSA, JMs

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRdAF

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 4763-25.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 276043

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS movida por JESSICA MOTA SILVA, 

representando seu filho, menor impúbere, HENRIQUE SILVA AMORIM, em 

face de FRANCISCO RENOVATO DE AMORIM FILHO.

 Analisando a presente inicial, por ora, vislumbro a competência deste 

Juízo, bem como a presença dos pressupostos processuais e dos 

requisitos essenciais dispostos nos artigos 319 e 320 do Código de 

Processo Civil. Assim, RECEBO a exordial na forma da lei.

 Tendo em vista que a requerente apresentou, à fls. 08, declaração de 

hipossuficiência financeira, atestando sua condição de pobreza, na 

acepção jurídica do termo, presume-se, naturalmente, que não há como 

suportar dispêndios judiciais, compreendidos como custas e demais 

despesas processuais, conforme assenta o art. 99, § 3º, do CPC. Assim, 

DEFIRO a justiça gratuita ao requerente, em consonância com os arts. 98 e 

99 do Código de Processo Civil.

 Ademais, considerando a necessidade do alimentando e a cautela 

processual como forma de garantir os direitos do infante, DEFIRO o pedido 

de alimentos provisórios, no sentido de fixar o quantum no valor 

correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, nos 

termos do que determinam o art. 4º da Lei nº 5.478/68 e os arts. 1694, 

1695 e 1696 do Código Civil.

 CITE-SE o requerido, no endereço declinado na inicial, para, desejando, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, sob pena de revelia e 

seus efeitos. O prazo deve ser contado a partir da tentativa de 

conciliação, se esta restar infrutífera.

 INTIMEM-SE as partes para comparecer em audiência de 

conciliação/mediação que ora designo para o dia 22 de agosto de 2018, 

quarta-feira, às 16h00min (horário de Mato Grosso), na qual as partes 

deverão estar acompanhadas de seus procuradores, sendo que a 

ausência injustificada de qualquer uma delas é considerada ato atentatório 

à dignidade da justiça e acarretará a aplicação de multa, conforme 
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preceitua o art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

 INTIME-SE o Ministério Público para, no prazo legal, atuar no feito como 

fiscal da ordem jurídica, visto que há presença de menor incapaz, sendo 

imprescindível a intervenção ministerial, como prevê o artigo 178, II, do 

CPC.

Publique-se. Registra-se. Cite-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 09 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 276050 Nr: 4770-17.2018.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACLdM

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 4770-17.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 276050

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL C/C GUARDA C/C PARTILHA DE BENS movida por GUILHERME 

FERNANDES GUIMARÃES, por si e representando seu filho e menor 

impúbere GUILHERME FERNANDES GUIMARÃES FILHO, em face de ANA 

CLAUDIA LIMA DE MATOS.

 A parte autora requereu o deferimento de tutela provisória, por meio de 

decisão liminar, no sentido de que fossem julgados procedentes os 

pedidos, deferindo a guarda provisória do filho menor ao requerente, visto 

que, de fato, tal situação já se vislumbra na realidade, porém, sem a 

regulamentação devida.

Dentre outros pedidos, consta o da designação de audiência para 

tentativa de conciliação/mediação, devendo a requerida ser citada e 

intimada para o ato agendado, com consequente intimação do Ministério 

Público para que intervenha no feito.

Ademais, requer a assistência judiciária gratuita, concedendo a isenção 

dos dispêndios judiciais para quitação de custas e demais despesas 

processuais, com o fundamento de que se encontra em condição de 

hipossuficiência financeira e inábil para os pagamentos ora devidos, 

conforme declaração acostada à fls. 08.

 Nessa monta, busca a efetivação da prestação jurisdicional por meio do 

deferimento da tutela provisória de urgência requerida, objeto dessa 

decisão.

É o breve relatório. Passo a decidir.

De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o deferimento da 

tutela provisória de urgência, exige-se: i) elementos que evidenciem a 

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

processo.

Destarte, no que concerne ao pedido de guarda provisória, o decisum 

exige cautela, haja vista que não resta demonstrada a probabilidade do 

direito, e muito menos, o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao 

processo.

 Ressalta-se que o Código Civil, com as alterações promovidas pela Lei nº 

13.058/2014, institui que, preferencialmente, o cuidado dos filhos, quando 

da dissolução da sociedade conjugal, será determinado pela guarda 

compartilhada, dividindo-se as responsabilidades inerentes ao exercício 

do poder familiar. É nesse desiderato que a legislação buscou deixar de 

sobrecarregar um ou outro genitor quanto aos deveres dos pais em 

relação aos filhos incapazes, como antes no regramento absoluto da 

guarda unilateral.

Não demonstrada nos autos a comprovação do desinteresse da requerida 

em relação à guarda dos menores e sua respectiva renúncia a esse 

direito, não pode este Juízo instituir a retirada de tal prerrogativa de 

maneira restritiva, pelo menos antes da tentativa de conciliação/mediação 

entre as partes ou de eventual procedimento instrutório. A manifestação 

da renúncia ao direito de guarda deve ser expressa e inequívoca, em 

Juízo, o que, jamais, pode ser deduzido com o narrado nos autos. É o que 

dispõe o § 2º do art. 1584 do Código Civil:

§ 2o Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do 

filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, 

será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar 

ao magistrado que não deseja a guarda do menor.

 Ainda que haja dissenso entre os até então conviventes, não subsistem 

motivos para que a guarda compartilhada seja rechaçada quando as 

diferenças existem apenas no plano conjugal e afetivo, sem qualquer 

interferência no desenvolvimento familiar, psíquico e cognitivo do menor. 

Assim, permitir somente a guarda unilateral, estaria este magistrado 

olvidando as previsões contidas no ordenamento jurídico como também 

precedentes assentados nas Cortes Superiores, fugindo do escopo 

originário da atividade jurisdicional, que é garantir a proteção integral e o 

melhor interesse da criança, conforme evidencia o julgado sobre o tema 

no Superior Tribunal de Justiça (STJ):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. CONSENSO. 

NECESSIDADE. ALTERNÂNCIA DE RESIDÊNCIA DO MENOR. 

POSSIBILIDADE. 1. A guarda compartilhada busca a plena proteção do 

melhor interesse dos filhos, pois reflete, com muito mais acuidade, a 

realidade da organização social atual que caminha para o fim das rígidas 

divisões de papéis sociais definidas pelo gênero dos pais. 2. A guarda 

compartilhada é o ideal a ser buscado no exercício do Poder Familiar entre 

pais separados, mesmo que demandem deles reestruturações, 

concessões e adequações diversas, para que seus filhos possam 

usufruir, durante sua formação, do ideal psicológico de duplo referencial. 

3. Apesar de a separação ou do divórcio usualmente coincidirem com o 

ápice do distanciamento do antigo casal e com a maior evidenciação das 

diferenças existentes, o melhor interesse do menor, ainda assim, dita a 

aplicação da guarda compartilhada como regra, mesmo na hipótese de 

ausência de consenso. 4. A inviabilidade da guarda compartilhada, por 

ausência de consenso, faria prevalecer o exercício de uma potestade 

inexistente por um dos pais. E diz-se inexistente, porque contrária ao 

escopo do Poder Familiar que existe para a proteção da prole. 5. A 

imposição judicial das atribuições de cada um dos pais, e o período de 

convivência da criança sob guarda compartilhada, quando não houver 

consenso, é medida extrema, porém necessária à implementação dessa 

nova visão, para que não se faça do texto legal, letra morta. 6. A guarda 

compartilhada deve ser tida como regra, e a custódia física conjunta - 

sempre que possível - como sua efetiva expressão. 7. Recurso especial 

provido. (STJ – REsp: 1428596 RS 2013/0376172-9, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/06/2014, T3 – TERCEIRA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 25/06/2014).

No mesmo diapasão, com o fito de resguardar a mínima intervenção judicial 

no convívio familiar, é a linha adotada pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C GUARDA, ALIMENTOS E 

PARTILHA DE BENS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – 

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO. 1ª 

APELAÇÃO: GUARDA COMPARTILHADA – QUESTÃO NÃO ANALISADA 

NA 1ª INSTÂNCIA – PENSÃO ALIMENTÍCIA – REDUÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – RESPEITO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE 

– REGULARIZAÇÃO DO DIREITO DE VISITAS FIXADO DE FORMA LIVRE – 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À CRIANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 2ª 

APELAÇÃO: PARTILHA DE BENS EM NOME DE TERCEIROS – 

IMPOSSIBILIDADE – ART. 333, I, DO CPC – EXTINÇÃO DO SUSFRUTO – 

INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÃO NÃO DEBATIDA NA 1ª INSTÂNCIA – 

RECURSO DESPROVIDO. Trata-se a guarda compartilhada de questão não 

apreciada pelo Juízo de origem na decisão recorrida, carecendo de 

conteúdo decisório suscetível de ser modificado pelo presente recurso. 

Constitui ônus processual de quem alega a inadequação do valor da 

pensão demonstrar cabalmente o desequilíbrio do binômio 

possibilidade/necessidade, para obter o redimensionamento do quantum. 

Não havendo nos autos qualquer indício ou prova a demonstrar que o 

regime de visitação livre possa trazer algum prejuízo à criança, a 

interferência estatal deve ser mínima, pois nem sempre a vontade oficial é 

melhor que a dos envolvidos, principais conhecedores de suas próprias 

limitações, dificuldades e possibilidades. A razoabilidade, aliada aos 

princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento 

dos honorários, sendo certo que a verba honorária deve representar um 

quantum que valore a dignidade do trabalho do advogado e não 

locupletamento ilícito. Quando se pretende a partilha de bens 

alegadamente adquiridos no curso da união, deve ser demonstrado pela 
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parte, cabalmente, a existência de tais bens, bem como a titularidade e o 

momento da aquisição pelo casal, nos termos do art. 333, I, do CPC. É 

vedado à parte suscitar, em sede de apelação, matéria não discutida 

durante a instrução processual, porquanto a análise recursal restringe-se 

às questões aventadas na instância de primeiro grau, sob pena de 

supressão de instância (TJ-MT – APL 00007274820148110078 

68496/2015, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de 

Julgamento: 13/04/2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

18/04/2016).

Com esse entendimento, forte na interpretação literal do que dispõe a 

legislação civil e na jurisprudência dominante dos tribunais, INDEFIRO, 

liminarmente, o pedido da parte autora quanto à concessão de guarda 

provisória do menor, devendo tal questão ser resolvida após a tentativa de 

composição dos litigantes.

 Tendo em vista que o demandante é assistido pela Defensoria Pública 

local e apresentou, à fls. 08, declaração de hipossuficiência financeira, 

atestando sua condição de pobreza, na acepção jurídica do termo, 

presume-se, naturalmente, que não há como suportar dispêndios judiciais, 

compreendidos como custas e demais despesas processuais, conforme 

assenta o art. 99, § 3º, do CPC. Assim, DEFIRO a justiça gratuita à parte 

autora, em consonância com os arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Demais pedidos, reputando-os não ser da urgência necessária para 

apreciação em tutela provisória, com decisão liminar, serão analisados em 

procedimento instrutório ou em momento posterior.

 Isto posto, CITE-SE a requerida, no endereço declinado na inicial, para 

integrar a relação processual, e, querendo, contestar a presente ação no 

prazo legal, com observância das advertências legais dos arts. 335 e 344 

do Código de Processo Civil. O prazo deve ser contado a partir da 

tentativa de conciliação, se esta restar infrutífera.

INTIMEM-SE as partes para comparecerem em audiência de 

conciliação/mediação, que ora designo para o dia 22 de agosto de 2018, 

quarta-feira, às 15h30min (horário de Mato Grosso), na qual devem estar 

acompanhadas de seus respectivos patronos, sendo que a ausência 

injustificada de qualquer delas acarretará a aplicação de multa.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 09 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274669 Nr: 3882-48.2018.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Bosco da Marmoraria, Ananias Félix 

Moreira, JAIME SANTOS, Geraldo José da Silva, Eder Rodrigues da Silva, 

Wander Lucia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Ferreira Coelho 

Souza - OAB:MT 13.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 3882-48.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 274669

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE 

LIMINAR movida pelo MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS em face de 

JOÃO BOSCO DA MARMORARIA, ANANIAS FELIX MOREIRA E OUTROS.

 A parte autora requereu o deferimento de tutela provisória, por meio de 

decisão liminar, no sentido de que seja determinada, por este Juízo, sua 

reintegração na posse do imóvel objeto da ação, obrigando os requeridos 

a deixarem o bem, permitindo que o requerente exerça sua posse mansa, 

pacífica e contínua, sem nenhum empecilho.

 Alegou, também, que é proprietária integral da quadra, com cópias das 

matrículas registradas instruindo o feito, e que, sendo noticiada a referida 

ocupação, servidores do Município compareceram ao local e constataram 

o esbulho em área pública. Cientes do ocorrido, solicitaram a retirada 

imediata dos ocupantes, pois, como fora discorrido na inicial, o imóvel já 

possuía destinação definida, qual seja, a edificação de prédios para a 

prestação de serviços públicos de saúde e educação.

Relata o requerente que os requeridos olvidaram a solicitação, 

apossando-se da área e construindo moradias no local, configurando o 

esbulho pretendido. Assim, restou frustrado o direito da parte autora, que, 

almejando a execução das obras mencionadas, ficou impedido de levantar 

recursos para tanto, prejudicando, por conseguinte, a população residente 

no setor em que está localizado o imóvel. Narra, por fim, que os requeridos 

pretendem obter lucro com os lotes entre eles divididos, havendo 

especulações de possíveis alienações dos terrenos.

 Ademais, o requerente reafirma seu direito de posse, ora molestado, e 

que, havendo a impossibilidade de composição extrajudicial das partes, 

não restou alternativa do que a provocação jurisdicional, com vistas à 

resposta deste Juízo para que seus pedidos sejam deferidos, o direito de 

posse plena seja restaurado ao status quo, com amplo e irrestrito uso, 

gozo e fruição de seu terreno, como exercício dos atributos de quem tem 

a posse de um imóvel. Instrui a inicial com fotografias da ocupação 

indesejada da quadra urbana, bem como registros de escrituras da 

mesma.

Insiste na condenação do requeridos para que abandonem o imóvel, sob 

pena de aplicação das medidas coercitivas. Nesse sentido é que busca a 

efetivação da prestação jurisdicional por meio do deferimento da tutela 

provisória de urgência requerida, objeto dessa decisão.

É o relatório do necessário. Passo a decidir.

Primeiramente, ressalta-se que as ações possessórias são revestidas de 

procedimento especial, motivo pelo qual são afastadas, de plano, as 

regras legais do procedimento comum para analisar a concessão de 

medida liminar, atendendo a antecipação de tutela jurisdicional. Os 

requisitos previstos nos artigos 300 e 311 do Código de Processo Civil 

aplicam-se, subsidiariamente, quando inaplicáveis os pressupostos 

atinentes às demandas possessórias, inseridas na seção especial do 

CPC, especificamente no artigo 561 e seguintes.

 De acordo com o art. 561, é incumbência do autor a prova: i) de sua 

posse; ii) da turbação ou esbulho praticado pelo réu; iii) da data da 

turbação ou esbulho; iv) e da continuação da posse, embora turbada, na 

ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Destarte, analisando os autos, percebe-se que não está configurada a 

probabilidade do direito, que indique, de maneira cristalina e evidente, o 

amparo e a necessidade de tutela jurídica por meio de medida liminar, visto 

que as cópias dos registros de escrituras acostadas aos autos indicam, 

precisamente, a prova do direito de propriedade, que em momento algum, 

se confunde com a prerrogativa possessória do imóvel ocupado. É 

unívoco o entendimento em afirmar que posse é a atuação material sobre 

a coisa, que independe de título aquisitivo para fins de constituição 

probatória.

 Além disso, não resta demonstrado se a posse considerada injusta é 

nova ou velha, isto é, se o ajuizamento desta ação ocorrera em prazo de 

ano e dia da violação do direito possessório do Município. É imprescindível 

que a data da lesão à garantia do possuidor seja devidamente exposta, 

visto que a concessão da medida liminar, obedecendo aos requisitos do 

art. 561 do Código de Processo Civil, depende, intrinsecamente, dessa 

averiguação. É o que preceitua o processualista renomado Elpídio Donizetti 

:

[...] Para a aplicação do procedimento especial e, por consequência, para 

viabilizar a tutela antecipatória diferenciada, isto é, sem prova do perigo, 

indispensável é que se trate de ação de força nova espoliativa. Em outras 

palavras, a tutela antecipatória somente se afigura viável se a turbação ou 

esbulho tiver ocorrido há menos de ano e dia.

No mesmo diapasão, é o precedente do Tribunal de Justiça de Santa 

Catarina:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDA LIMINAR. PREENCHIMENTO 

DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15. Configurados os requisitos do 

art. 561 do CPC (posse, ocorrência do esbulho, esse há menos de ano e 

dia e perda da posse), deve ser concedida a liminar de reintegração de 

p o s s e .  ( T J - S C  –  A I :  1 0 0 2 0 4 5 5 8 2 0 1 6 8 2 4 0 0 0 0  C a p i t a l 

1002045-58.2016.8.24.0000, Relatora Des. Sônia Maria Schmitz, Data de 

Julgamento: 06/07/2017, Quarta Câmara de Direito Público).

Assim, impossível é o deferimento da tutela pretendida, por medida liminar 

possessória, se o tempo de posse ou do esbulho não é exarado nas 

informações contidas nos autos. Entende-se que as disposições previstas 

no art. 561 do CPC são cumulativas, que devem ser analisadas em 

aspecto globalizado, impedindo o decisum favorável quando a petição 

atende um requisito, mas está desprovida de outro.

Ora, não pode a autoridade judiciária presumir o que, ainda que a título de 

provimento provisório - como é a decisão liminar -, não se encontra 

clamoroso e manifestamente notório nos autos. Nessa monta, impossível é 
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verificar, mesmo que em óptica mínima e superficial, que o ius 

possessionis do autor fora violado, a ponto de não serem rascunhadas 

mínimas dúvidas a respeito do suposto esbulho, e que, havendo, teria 

ocorrido em ano e dia - autorizando-se, assim, a concessão da liminar - 

desatendendo, a princípio, o posicionamento doutrinário e jurisprudencial 

acerca do procedimento processual das ações possessórias.

Dessa forma, não se vislumbrando motivos que justifiquem a procedência 

in limine litis e em inaudita altera pars, carece o pedido, no momento, de 

guarida jurisdicional de maneira a atender anteriormente à fase instrutória, 

comprometendo o deferimento da tutela provisória, de reintegração de 

posse, em medida liminar.

Assim, não estando a petição devidamente instruída pelo requerente, 

ausentes, portanto, os requisitos essenciais autorizadores e previstos no 

dispositivo legal do art. 562 do Código de Processo Civil, o indeferimento 

do pedido liminar de reintegração de posse, almejando consequente 

expedição de mandado judicial, é a determinação de rigor. Isto posto, 

INDEFIRO, liminarmente, o pedido de reintegração de posse da parte 

autora, mediante antecipação de tutela.

 Assim, CITEM-SE pessoalmente os requeridos, nos endereços declinados 

na inicial, para, desejando, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem 

contestação, sob pena de revelia e seus efeitos. O prazo deve ser 

contado a partir da intimação desta decisão, conforme preceitua o 

parágrafo único do art. 564 do CPC.

 INTIMEM-SE as partes para comparecem em audiência de justificação que 

ora designo para o dia 21 de junho de 2018, quinta-feira, às 15h00min 

(horário de Mato Grosso), na qual as partes deverão estar acompanhadas 

de seus procuradores, juntamente com suas testemunhas, das quais 

julguem necessária a oitiva.

 Os requeridos que, eventualmente, não forem encontrados ou 

identificados, deverão ser citados e intimados por edital, conforme 

determina o art. 554, § 1º, do Código de Processo Civil.

 INTIME-SE o Ministério Público para que, no prazo legal, intervenha no 

feito, observando-se o art. 178, III, do CPC, em consonância com o art. 

554, § 1º, do mesmo diploma legal.

 INTIME-SE a Defensoria Pública local, caso haja pessoas em situação de 

hipossuficiência financeira, como assenta o § 1º do art. 554 do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas.

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 27 de abril de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272469 Nr: 2613-71.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFdS, JFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Uerica Ribeiro da Silva - 

OAB:24159

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 2613-71.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 272469

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL C/C REGULARIZAÇÃO DE 

VISITAS E ALIMENTOS COM TUTELA DE URGÊNCIA movida por ANNA 

LAURA FRUTUOSO DA SILVA, menor impúbere representada por sua 

genitora JEANE FRUTUOSO BARCELOS, em face de RONEY JOHNATHAN 

MARTINS DA SILVA, VANDECI CÂNDIDO DA SILVA E SUELY MARTINS 

BARBOSA DA SILVA.

A parte autora requereu o deferimento de tutela provisória, por meio de 

decisão liminar, no sentido de que fossem julgados procedentes os 

pedidos, deferindo a guarda definitiva da menor à representante da 

requerente, visto que, de fato, tal situação já se vislumbra na realidade, 

porém, sem a regulamentação devida.

 De outra sorte, ainda em sede de medida de urgência, deseja que seja 

determinado o pagamento pelos requeridos de alimentos provisórios em 

benefício da requerente para o custeio de despesas ordinárias e sustento 

básico.

Dentre outros pedidos, consta o da designação de audiência para 

tentativa de conciliação/mediação, devendo os requeridos serem citados e 

intimados para o ato agendado, além da elaboração de estudo 

psicossocial, com consequente intimação do Ministério Público para que 

intervenha no feito.

Ademais, requer a assistência judiciária gratuita, concedendo a isenção 

dos dispêndios judiciais para quitação de custas e demais despesas 

processuais, com o fundamento de que se encontra em condição de 

hipossuficiência financeira e inábil para os pagamentos ora devidos, 

conforme declaração acostada à fls. 14, e emenda à inicial feita à fls. 

21/24.

 Nessa monta, busca a efetivação da prestação jurisdicional por meio do 

deferimento da tutela provisória de urgência requerida, objeto dessa 

decisão.

É o relatório. Passo a decidir.

De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o deferimento da 

tutela provisória de urgência, exige-se: i) elementos que evidenciem a 

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

processo.

Destarte, compulsando os autos, resta demonstrado, de plano, que 

estando a requerente com a guarda de fato dos menores, sem a 

regulamentação necessária, arcando com todas as despesas pertinentes 

ao sustento dos filhos, e que, conforme informado pela autora, há 

constante dificuldade em dar continuidade à situação atual de custeio da 

prole (estando desprovida de auxílio financeiro do requerido, pai e também 

responsável, legal e moralmente, por sua descendência em virtude do 

poder familiar), resta configurada a probabilidade do direito, merecendo 

tutela jurídica o pedido de resposta jurisdicional provisória relativo aos 

alimentos provisórios para a mantença da filha do casal.

 Dessa forma, por meio de medida liminar, DEFIRO o pagamento de 

alimentos provisórios mensais pelos requeridos à menor, no quantum de 

30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, o correspondente a R$ 

286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), valor este que 

deve ser entregue, diretamente, à genitora, Srª. JEANE FRUTUOSO 

BARCELOS, até que seja aberta conta bancária correspondente para a 

devida transferência, com informação dos dados juntada aos autos, assim 

que feito o procedimento.

No que concerne ao pedido de guarda definitiva, o decisum exige cautela, 

haja vista que não resta demonstrada a probabilidade do direito, e muito 

menos, o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo para tanto.

 Ademais, ressalta-se que o Código Civil, com as alterações promovidas 

pela Lei nº 13.058/2014, institui que, preferencialmente, o cuidado dos 

filhos, quando da dissolução da sociedade conjugal, será determinado 

pela guarda compartilhada, dividindo-se as responsabilidades inerentes ao 

exercício do poder familiar. É nesse desiderato que a legislação buscou 

deixar de sobrecarregar um ou outro genitor quanto aos deveres dos pais 

em relação aos filhos incapazes, como antes no regramento absoluto da 

guarda unilateral.

Não demonstrada nos autos a comprovação do desinteresse do pai, ora 

requerido, em relação à guarda da menor e sua respectiva renúncia a 

esse direito, não pode este Juízo instituir retirar tal prerrogativa de maneira 

restritiva, pelo menos antes da tentativa de conciliação/mediação entre as 

partes ou de eventual procedimento instrutório. A manifestação da 

renúncia ao direito de guarda deve ser expressa e inequívoca, em Juízo, o 

que, jamais, pode ser deduzido com o narrado nos autos. É o que dispõe o 

§ 2º do art. 1584 do Código Civil:

§ 2o Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do 

filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, 

será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar 

ao magistrado que não deseja a guarda do menor.

 Ainda que haja dissenso entre os pais da criança e também da genitora 

em relação aos avós, não subsistem motivos para que a guarda 

compartilhada seja rechaçada quando as diferenças existem apenas no 

plano conjugal e afetivo, sem qualquer interferência no desenvolvimento 

familiar, psíquico, emocional e cognitivo do menor, que, embora alegada na 

exordial, não está demonstrada nos autos. Assim, permitir somente a 

guarda unilateral, estaria este magistrado olvidando as previsões contidas 

no ordenamento jurídico como também precedentes assentados nas 

Cortes Superiores, fugindo do escopo originário da atividade jurisdicional, 

que é garantir a proteção integral e o melhor interesse da criança, 

conforme evidencia o julgado sobre o tema no Superior Tribunal de Justiça 

(STJ):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. CONSENSO. 
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NECESSIDADE. ALTERNÂNCIA DE RESIDÊNCIA DO MENOR. 

POSSIBILIDADE. 1. A guarda compartilhada busca a plena proteção do 

melhor interesse dos filhos, pois reflete, com muito mais acuidade, a 

realidade da organização social atual que caminha para o fim das rígidas 

divisões de papéis sociais definidas pelo gênero dos pais. 2. A guarda 

compartilhada é o ideal a ser buscado no exercício do Poder Familiar entre 

pais separados, mesmo que demandem deles reestruturações, 

concessões e adequações diversas, para que seus filhos possam 

usufruir, durante sua formação, do ideal psicológico de duplo referencial. 

3. Apesar de a separação ou do divórcio usualmente coincidirem com o 

ápice do distanciamento do antigo casal e com a maior evidenciação das 

diferenças existentes, o melhor interesse do menor, ainda assim, dita a 

aplicação da guarda compartilhada como regra, mesmo na hipótese de 

ausência de consenso. 4. A inviabilidade da guarda compartilhada, por 

ausência de consenso, faria prevalecer o exercício de uma potestade 

inexistente por um dos pais. E diz-se inexistente, porque contrária ao 

escopo do Poder Familiar que existe para a proteção da prole. 5. A 

imposição judicial das atribuições de cada um dos pais, e o período de 

convivência da criança sob guarda compartilhada, quando não houver 

consenso, é medida extrema, porém necessária à implementação dessa 

nova visão, para que não se faça do texto legal, letra morta. 6. A guarda 

compartilhada deve ser tida como regra, e a custódia física conjunta - 

sempre que possível - como sua efetiva expressão. 7. Recurso especial 

provido. (STJ – REsp: 1428596 RS 2013/0376172-9, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/06/2014, T3 – TERCEIRA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 25/06/2014).

Com esse entendimento, forte na interpretação literal do que dispõe a 

legislação civil e na jurisprudência dominante de Tribunais Superiores, 

INDEFIRO, liminarmente, o pedido da parte autora quanto à concessão de 

guarda definitiva da menor, devendo tal questão ser resolvida após a 

tentativa de composição dos litigantes.

 Atendendo à determinação expressa em despacho proferido por este 

Juízo à fls. 19, a autora juntou cópias de sua CTPS, pleiteando, 

novamente, o benefício da gratuidade da justiça. Entretanto, tendo em vista 

que nada se apreende do que fora acostado aos autos, não havendo 

sequer constatação dos rendimentos auferidos pela representante da 

requerente, os valores da causa e das custas devidas, demonstrados na 

inicial, presume-se, naturalmente, capacidade financeira apta a suportar 

dispêndios judiciais, como custas e demais despesas processuais. Dessa 

forma, não sendo demonstrados os requisitos legais de concessão, e 

restando frustrada a oportunidade de comprovação, INDEFIRO a justiça 

gratuita à requerente, com fulcro no art. 99, § 2º, do Código de Processo 

Civil, autorizando, contudo, o pagamento ao final da demanda.

Demais pedidos, reputando-os não ser da urgência necessária para 

apreciação em tutela provisória, com decisão liminar, serão analisados em 

procedimento instrutório ou em momento posterior.

 Isto posto, CITEM-SE os requeridos, no endereço declinado na inicial, para 

integrar a relação processual, e, querendo, contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias, com observância das advertências legais 

dos arts. 335 e 344 do Código de Processo Civil. O prazo deve ser 

contado a partir da tentativa de conciliação, se esta restar infrutífera.

INTIMEM-SE as partes para comparecerem em audiência de 

conciliação/mediação, que ora designo para o dia 22 de agosto de 2018, 

quarta-feira, às 13h30min (horário de Mato Grosso), na qual devem estar 

acompanhadas de seus respectivos patronos, sendo que a ausência 

injustificada de qualquer delas acarretará a aplicação de multa.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 09 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 261472 Nr: 13904-05.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HMSS, MSSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscila Tauil Adolfo - OAB:MT 

16.693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

certidão de fls. 39, no prazo de CINCO dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 273228 Nr: 3103-93.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augusto de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 3103-93.2018.811.0004 - CÓDIGO 273228

Vistos.

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o valor 

da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, caso o exequente 

não os tenha indicado, nos termos do artigo 829, §2º, do Código de 

Processo Civil.

Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado, na forma do art. 841, §§1º 

e 2º, do Código de Processo Civil.

A parte executada poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, conforme artigo 914, 

do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na 

forma do artigo 231, desse Código. Os embargos não terão efeito 

suspensivo.

No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, nos termos do artigo 916, do Código de Processo Civil.

FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, os quais deverão ser arcados pela parte executada. No caso 

de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 19 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 260688 Nr: 13416-50.2017.811.0004

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Henrique Nogueira Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patricia Marques Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Gustavo Primo 

Parreira - OAB:MT 15.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 13416-50.2017.811.0004 – CÓDIGO: 260688

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação de ação de divórcio proposta por Pedro Henrique 

Nogeuira Gonçalves em desfavor de Patricia Marques Aguiar.

 Às fls. 31 veio aos autos acordo extrajudicial celebrado entre as partes.

É o relatório.

Considerando que as partes celebraram acordo e que o feito está 

devidamente instruído para uma eventual homologação, a pretensão deve 

ser acolhida, pois é possível transigir sobre o direito apresentado.

Com a homologação do acordo, necessária é a extinção do feito.

Sendo assim, homologo por sentença judicial o acordo formulado entre as 

partes, a fim de que produza seus efeitos legais e jurídicos e, 

consequentemente, julgo extinto o feito, com fundamento no artigo 487, III, 

b, do Código de Processo Civil.

Custas pela assistência judiciária.
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Cada parte arcará com os honorários de seus respectivos procuradores.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo.

 Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 17 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 273091 Nr: 3010-33.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelmo Henrique Oliver

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Detran / MT - Departamento Estadual de 

Trânsito de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, ante à insuficiência apresentada na ação constitucional, 

INDEFIRO, liminarmente, o mandado de segurança e JULGO EXTINTO o 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I e IV, do Código de 

Processo Civil, e em conformidade com a Lei nº 12.016/09.Sem 

custas.Após, deem-se baixas e arquivem-se com as anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Barra do Garças-MT, 

16 de abril de 2018.CARLOS AUGUSTO FERRARIJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274105 Nr: 3611-39.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vasco Mil Homens Arantes Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANOR MANTELLI, Rafael de Almeida Mantelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Rabaioli Ramos - 

OAB:14796/MT, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 3611-39.2018.811.0004 – CÓDIGO: 274105

Vistos.

Cite-se a parte requerida para que, em 15 (quinze) dias, reconhecendo a 

existência da dívida descrita em título monitório, promova o pagamento 

correspondente, acrescido de honorários advocatícios na proporção de 

5% do valor à causa, caso em que ficará isento do pagamento das custas 

processuais.

Reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 30% do valor da 

execução, acrescido de custas e honorários advocatícios, a requerida 

poderá intentar o parcelamento do remanescente em até 06 (seis) 

parcelas mensais, com correção monetária e juros moratórios de 1% (um 

por cento) ao mês.

De outro modo, a parte requerida poderá opor embargos à ação monitória, 

em igual prazo, o qual suspenderá a eficácia do mandado monitório, 

conforme artigo 702, §4º, do Código de Processo Civil.

Caso não seja cumprido o mandado monitório, nem opostos embargos, 

será constituído de pleno direito o título executivo judicial, como estabelece 

o artigo 701, §2º, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista a informação às fls. 18, a qual expõe sinais de capacidade 

financeira da parte requerente para os dispêndios judiciais, INDEFIRO o 

pedido de benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 2º, 

do Código de Processo Civil, devendo o requerente ser intimado para 

quitar as custas iniciais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento da exordial.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 14 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268904 Nr: 232-90.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everaldo Evangelista de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alysson Tosin - OAB:86925/MG, 

CESAR MATHEUS DA SILVA - OAB:159995

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 232-90.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 268904

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA movida por RECON 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de EVERALDO 

EVANGELISTA DE JESUS.

CITE-SE o executado para que possa pagar, no prazo de 03 (três) dias, o 

valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, caso o (a) 

exequente não os tenha indicado, nos termos do artigo 829, §2º, do 

Código de Processo Civil.

Constatando-se que não houve pagamento no prazo assinalado, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial 

de justiça, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado, na 

forma do art. 841, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil.

O executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, conforme dispõe o 

artigo 914, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados na forma do artigo 231 do mesmo diploma legal. Os embargos 

não terão efeito suspensivo.

No prazo a ser contado para os embargos, reconhecendo o crédito da (o) 

Exequente e, comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 

da execução, poderá o executado requerer que seja admitido o 

pagamento do remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 

916 do Código de Processo Civil.

FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade.

Custas quitadas pela exequente, conforme consta à fls. 21v.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Garças-MT, 09 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 194793 Nr: 403-52.2015.811.0004

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FGSdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILZETE GOMES MORAIS DE 

ABREU - OAB:15984, Fabiana Carla de Oliveira - OAB:MT 16.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ DA CUNHA - 

OAB:12111/MT, Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A, Túlio 

Mortoza Lacerda - OAB:MT 15.039

 CÓDIGO 194793

Vistos.

Trata-se de divórcio litigioso proposta por Fabiola Gomes Spagnol dos 

Anjos em face de Washington Geraldo dos Anjos, objetivando a 

decretação do divórcio, a partilha dos bens e das obrigações adquiridas 

na constância conjugal, assim como a fixação de alimentos e 

regulamentação de guarda.

Após restar infrutífera as audiências de conciliação/mediação designadas, 

as partes celebraram acordo extrajudicial para homologação. Entretanto, 

posteriormente a requerente veio a discordar do valor fixado a título de 

pensão alimentícia, por não suprir as necessidades do filho, sendo, dessa 

forma, designada nova audiência para ratificação do acordo firmado, o 

que restou frustrada.

Em vista dos autos, o Ministério Público, à fls. 523, verificou a necessidade 

de realização da audiência de instrutória, por não comportar resolução de 

mérito antecipada, momento em que o lastro probatório apresentado pelas 

partes deve ser colhido e devidamente apreciado.
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 É o relatório.

 Ante a necessidade de se determinar o ponto controvertido da demanda, 

FIXO a controvérsia quanto aos alimentos pleiteados, regulamentação de 

guarda e visitas, bem como a divisão dos bens.

Dessa forma, observar-se-ão os requisitos legais de fixação do que é 

devido, bem como a incidência, no caso concreto, do binômio possibilidade 

de quem paga (alimentante) e necessidade de quem recebe (alimentando), 

de modo a satisfazer a demanda com a decisão mais justa possível.

Considerando a insuficiência de aparato jurídico que permita, de plano, 

julgamento antecipado de mérito, e buscando ofertar às partes a 

oportunidade de manifestações, produção e apresentação de provas, 

esclarecimentos e demais alegações pertinentes, a medida que se faz 

justa e conveniente é a designação de audiência de instrução e 

julgamento, com presença do órgão ministerial, no respectivo ato.

Assim, acolhendo a manifestação ministerial, nos termos do art. 357, 

inciso V, do Código de Processo Civil, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28 de junho de 2018, às 14h00min (MT).

INTIMEM-SE as partes para comparecerem ao ato designado, na data e 

horário acima especificados, advertindo-as da oportunidade em 

apresentar alguma questão de mérito ainda não discutida.

INTIME-SE o Ministério Público, atuando este como fiscal da ordem jurídica 

e dos interesses dos incapazes.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 18 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 260106 Nr: 12993-90.2017.811.0004

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNDS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 12993-90.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 260106

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO movida por JANDIRA DA 

COSTA DE SIQUEIRA em face de JOSÉ NOREDIM DE SIQUEIRA.

I – Analisando a presente inicial, por ora, vislumbro a competência deste 

Juízo, bem como a presença dos pressupostos processuais e dos 

requisitos essenciais dispostos nos arts. 319 e 320 do Código de 

Processo Civil. Assim, considerando a justificativa apresentada na 

emenda à inicial determinada, RECEBO a exordial na forma da lei.

II – CITE-SE o requerido, no endereço declinado na emenda à inicial, para, 

desejando, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, sob 

pena de revelia e seus efeitos. O prazo deve ser contado a partir da 

tentativa de conciliação, se esta restar infrutífera.

III – INTIMEM-SE as partes para comparecer em audiência de 

conciliação/mediação que ora designo para o dia 29 de agosto de 2018, 

quarta-feira, às 15h30min (horário de Mato Grosso), na qual as partes 

deverão estar acompanhadas de seus procuradores, sendo que a 

ausência injustificada de qualquer uma delas é considerada ato atentatório 

à dignidade da justiça e acarretará a aplicação de multa, conforme 

preceitua o art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

IV – Custas pela assistência judiciária gratuita, conforme deferido à fls. 16 

dos autos.

Publique-se. Registra-se. Cite-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 09 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275590 Nr: 4476-62.2018.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Mirtes Rocha Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Daniel Rocha Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dorcas Cardoso de Moraes 

Gonçalves - OAB:GO 11.221

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 4476-62.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 275590

Vistos.

Trata-se de requerimento de abertura de inventário na forma de 

ARROLAMENTO do espólio do falecido DANIEL ROCHA ARAUJO, proposto 

por sua mãe MARIA MIRTES ROCHA ARAUJO.

Nomeio como inventariante a requerente MARIA MIRTES ROCHA ARAUJO, 

que deverá ser intimada para prestar o compromisso em 05 (cinco) dias, 

observando-se o disposto no artigo 617, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil.

 Presentes a relação de herdeiros e bens, com seus respectivos valores, 

o plano de partilha, as Certidões Negativas das Fazendas Públicas 

Municipal, Estadual e Federal, de acordo com o art. 664, §5º, do CPC, 

DÊ-SE vista ao Ministério Público, se ocorrer qualquer das hipóteses dos 

arts. 176 e 178, do mesmo diploma legal.

Após, findos os prazos, voltem-me os autos para sentença.

Custas e demais despesas judiciais quitadas pela requerente, uma vez 

que juntados os comprovantes à fls. 21/22.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Barra do Garças-MT, 09 de maio de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275625 Nr: 4501-75.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Ribeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Emilson Pimentel 

Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jimmy Costa Nascimento - 

OAB:MT18.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 4501-75.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 275625

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIO proposta por JOSÉ 

CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS em face de E.L. ESTEVES - IMOBILIÁRIA.

Considerando que o imóvel usucapiendo, objeto desta ação, não se trata 

de unidade autônoma de prédio em condomínio – o que poderia dispensar 

a citação -, e que a parte autora não indicou quem, de fato, são os 

proprietários dos imóveis confinantes, de modo a identificar, precisamente, 

quem deve ser citado para integrar a lide, INTIME-SE o requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, demonstrando no aditamento 

os confinantes a serem devidamente citados, apresentando, também, 

seus respectivos endereços para o cumprimento do ato de comunicação 

processual, sob pena de indeferimento da peça vestibular, nos termos do 

art. 321 do Código de Processo Civil.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 09 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 254591 Nr: 9343-35.2017.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcyr Gomes do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norberto Schwantes - Imobiliária Serra 

Dourada, Espólio de Norberto Schwantes, Gerthud Schwantes

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 248479
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Vistos.

Tendo em vista o despacho de fls. 79, o qual informa não ter havido tempo 

hábil para intimar a parte requerida a comparecer em audiência de 

conciliação/mediação, designo nova sessão para o dia 25 de julho de 

2018, às 17h00min (MT).

As partes deverão estar acompanhadas de seus advogados, sendo que a 

ausência injustificada de qualquer destas acarretará a aplicação de multa.

Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação.

Certifique-se a respeito da intimação de fls. 84.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 25 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 269799 Nr: 888-47.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Romeu Luiz Bokorni, Aline Rosa Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natal Batista Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Mazzutti Neto - 

OAB:16647/MT, SYLVA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - OAB:, 

SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - OAB:5.771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 888-47.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 269799

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO proposta pelo ESPÓLIO DE ROMEU 

LUIZ BOKORNI, representado pela inventariante ALINE ROSA GARCIA, em 

face de NATAL BATISTA PEREIRA.

I – Analisando a presente inicial, por ora, vislumbro a competência deste 

Juízo, bem como a presença dos pressupostos processuais e dos 

requisitos essenciais dispostos nos arts. 319 e 320 do Código de 

Processo Civil. Assim, RECEBO a exordial na forma da lei.

II – CITE-SE o requerido, no endereço declinado na inicial, para, desejando, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, sob pena de 

revelia e seus efeitos. O prazo deve ser contado a partir da tentativa de 

conciliação, se esta restar infrutífera.

III – CITEM-SE os confinantes do imóvel usucapiendo nos respectivos 

endereços ora indicados na emenda à inicial, à fls 37/38.

 IV – CITEM-SE, por edital, eventuais interessados, na observância do que 

dispõe o art. 246, inciso IV, do Código de Processo Civil.

V – INTIMEM-SE as partes para comparecer em audiência de 

conciliação/mediação que ora designo para o dia 22 de agosto de 2018, 

quarta-feira, às 14h30min (horário de Mato Grosso), na qual as partes 

deverão estar acompanhadas de seus procuradores, sendo que a 

ausência injustificada de qualquer uma delas é considerada ato atentatório 

à dignidade da justiça e acarretará a aplicação de multa, conforme 

preceitua o art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

VI – INTIMEM-SE as Fazendas Públicas, por meio de seus representantes 

legais, para manifestarem ou não interesse no feito.

VII – Custas quitadas pelo requerente, conforme consta à fls. 13/14.

 Publique-se. Registra-se. Citem-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 09 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 276023 Nr: 4749-41.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA ROHDEN E CIA LTDA ME, Daiane 

Cristina de Oliveira Rohden Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 4749-41.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 276023

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA 

DEVEDOR SOLVENTE movida por BANCO BRADESCO S/A em face de 

OLIVEIRA ROHDEN E CIA LTDA M.E. E DAIANE CRISTINA DE OLVEIRA 

ROHDEN.

CITEM-SE os executados para que possam pagar, no prazo de 03 (três) 

dias, o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, caso o 

(a) exequente não os tenha indicado, nos termos do artigo 829, §2º, do 

Código de Processo Civil.

Constatando-se que não houve pagamento no prazo assinalado, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial 

de justiça, de tudo lavrando-se auto, com intimação dos executados, na 

forma do art. 841, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil.

Os executados poderão oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, conforme dispõe o 

artigo 914, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados na forma do artigo 231 do mesmo diploma legal. Os embargos 

não terão efeito suspensivo.

No prazo a ser contado para os embargos, reconhecendo o crédito da (o) 

Exequente e, comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 

da execução, poderão os executados requerer que seja admitido o 

pagamento do remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 

916 do Código de Processo Civil.

FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, os quais deverão ser arcados pelos executados. No caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade.

Custas quitadas pelo exequente, conforme consta à fls. 27v.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Garças-MT, 09 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 276571 Nr: 5137-41.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augusto de Souza, CYLL FARNI 

SOUZA DE LIMA, IVO FRANCISCO DE SOUZA, LEIVER LIMA DE SOUZA, 

HELIA LIMA DE SOUZA, PAULO FERNANDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 5137-41.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 276571

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por 

BANCO BRADESCO S/A em face de ALEXANDRE AUGUSTO DE SOUZA E 

OUTROS.

CITEM-SE os executados para que possam pagar, no prazo de 03 (três) 

dias, o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, caso o 

(a) exequente não os tenha indicado, nos termos do artigo 829, §2º, do 

Código de Processo Civil.

Constatando-se que não houve pagamento no prazo assinalado, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial 

de justiça, de tudo lavrando-se auto, com intimação dos executados, na 

forma do art. 841, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil.

Os executados poderão oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, conforme dispõe o 

artigo 914, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados na forma do artigo 231 do mesmo diploma legal. Os embargos 

não terão efeito suspensivo.

No prazo a ser contado para os embargos, reconhecendo o crédito da (o) 

Exequente e, comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 

da execução, poderão os executados requerer que seja admitido o 

pagamento do remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 

916 do Código de Processo Civil.
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FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, os quais deverão ser arcados pelos executados. No caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade.

Custas quitadas pelo exequente, conforme consta à fls. 41.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Garças-MT, 09 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 263490 Nr: 15163-35.2017.811.0004

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

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirley Leite Rezende da Cunha Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clever Carmo Silva Neto - 

OAB:24083-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 15163-35.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 263490

 SENTENÇA

Trata-se de pedido de ALVARÁ JUDICIAL proposto por SIRLEY LEITE 

RESENDE DA CUNHA DE SOUSA, com o escopo de levantar valores 

retidos em contas bancárias de seu falecido filho, MATUSALÉM RESENDE 

DE SOUZA.

Em despacho proferido à fls. 16, fora determinada a emenda da inicial com 

vistas à comprovação da hipossuficiência financeira para a concessão da 

justiça gratuita. Feita a complementação necessária, o benefício fora 

deferido em favor da requerente, como consta à fls. 21, além da 

determinação de que a Caixa Econômica Federal fosse oficiada, no 

sentido de informar a este Juízo eventuais numerários depositados em prol 

do falecido.

 Respondendo ao ofício solicitante, a agência bancária informou que 

MATUSALÉM RESENDE DE SOUZA, até então cliente da mesma, possuía 

conta poupança com reservas financeiras, bem como duas contas 

vinculadas a título de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

estando a resposta acompanhada de demonstrativo do narrado. É o que 

se observa à fls. 26/28.

É o breve relatório. Decido.

Analisando os pedidos da inicial, verifico tratar de procedimento de 

jurisdição voluntária, motivo pelo qual não se vislumbra a instauração de 

lide processual, autorizando imediato provimento jurisdicional. Identifica-se, 

também, que a requerente é a única herdeira do falecido, uma vez que 

este não possuía filhos e que seu pai, que seria na ordem sucessória 

outro herdeiro, também já faleceu. Nessa monta, atendendo o pleito, 

DEFIRO o pedido retro, com o escopo de determinar a expedição de alvará 

judicial, permitindo o levantamento dos valores contidos na conta bancária 

do filho da requerente.

Assim, EXPEÇA-SE alvará em favor da requerente, junto à CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL, para levantamento do valor pretendido, no que 

tange ao montante depositado em contas bancárias de titularidade de 

MATUSALÉM RESENDE DE SOUZA, cujos dados encontram-se presentes 

na inicial, permitindo, assim, retirada direta no caixa da agência bancária 

local pela requerente ou por depósito em conta a qual a beneficiada 

indicar.

Custas pela assistência judiciária gratuita, conforme deferido à fls. 21 dos 

autos.

Após, deem-se as baixas e arquivem-se com as anotações de costume.

Publique-se. Registra-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 26 de abril de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275671 Nr: 4530-28.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Versatti Comércio de Forros Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 4530-28.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 275671

Vistos.

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM TÍTULOS CAMBIÁRIOS 

proposta por AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA em face de 

VERSATTI COMERCIO DE FORROS LTDA.

A parte autora, ao instruir a exordial, somente juntou, à fls. 25, o 

comprovante de pagamento do Cartório do Distribuidor, Contador e 

Partidor, havendo prova da respectiva transferência. Entretanto, não há 

cópia da guia de recolhimento das custas judiciais, acompanhada do 

devido demonstrativo de quitação, que não se confunde com a satisfação 

do débito supramencionado apresentada nos autos.

 Considerando que o autor não apresentou comprovante de pagamento 

das custas devidas, INTIME-SE-O para, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial, juntando o presente documento aos autos, sob 

pena de indeferimento da peça vestibular, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 09 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 264948 Nr: 16142-94.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Júlio César de Souza Wahlbrink

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvany Ferreira da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 16142-94.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 264948

Vistos.

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA movida por JÚLIO CÉSAR DE SOUZA 

WAHLBRINCK em face de SILVANY FERREIRA DA CRUZ.

CITE-SE o requerido para que, em 15 (quinze) dias, reconhecendo a 

existência da dívida descrita em título monitório, promova o pagamento 

correspondente, acrescido de honorários advocatícios na proporção de 

5% (cinco por cento) do valor da causa.

Reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 30% (trinta por 

cento) do valor da execução, acrescido de custas e honorários 

advocatícios, o requerido poderá intentar o parcelamento do 

remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, com correção monetária 

e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

De outro modo, o requerido poderá opor embargos à ação monitória, em 

igual prazo, os quais suspenderão a eficácia do mandado monitório, 

conforme artigo 702, §4º, do Código de Processo Civil.

Caso não seja cumprido o mandado monitório, nem opostos embargos, 

será constituído de pleno direito o título executivo judicial, como estabelece 

o artigo 701, §2º, do Código de Processo Civil.

 Custas quitadas pelo requerente, conforme consta à fls. 22/23.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 09 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 264077 Nr: 15563-49.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUINA BERTOLINO CARDOSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 PROCESSO Nº 15563-49.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 264077

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE LANÇAMENTO INDEVIDO NA 

FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO movida por 

JOAQUINA BERTOLINO CARDOSO em face de BANCO BONSUCESSO 

S/A.

A parte autora requereu o deferimento de tutela provisória, por meio de 

decisão liminar, no sentido de que seja determinada, por este Juízo, a 

cessação imediata dos descontos efetuados e lançados indevidamente 

nos vencimentos da requerente, sob pena de multa diária, a ser 

embolsada pela peticionária.

Alega na inicial que é pensionista e recebe mensalmente o benefício 

devido, e que, ao receber a remuneração, percebeu em seu holerite 

aniquilamento em seus rendimentos, a partir de descontos na modalidade 

consignação, que, de acordo com a documentação juntada à fls. 15/25, 

seriam na ordem de R$ 416,00 (quatrocentos e dezesseis reais). 

Fundamenta que embora seja cliente da instituição financeira, ora 

requerida, há alguns anos, jamais fez nenhum empréstimo de valores que 

justificasse o desconto vislumbrado e que nunca autorizou tal 

procedimento em sua folha de pagamento.

Narra a requerente que em diversos contatos com a entidade 

responsável, tentou-se a composição do conflito provocado, na 

expectativa de que esclarecimentos fossem prestados e de uma efetiva 

solução que não mais onerasse a autora, reduzindo o montante líquido 

auferido em sua conta bancária, e que fosse desvinculada qualquer 

relação jurídica e contratual com a requerida. Prometendo rápida e 

definitiva solução, a resposta ofertada, segundo o que consta aos autos, 

fora a cessação dos descontos e o estorno instantâneo à requerente das 

reservas dela retiradas.

Ademais, expõe que solicitou repetidas vezes que lhe fosse enviada cópia 

do contrato de consignação, a autorização expressa para desconto em 

folha, além do valor descontado. Nenhuma das solicitações foi atendida, 

olvidando-se o requerido em satisfazer as inquietudes da requerente.

Relata, ainda, que os descontos permanecem mensalmente, de maneira 

indevida, intervindo diretamente na vida social da autora, visto que é idosa 

e aposentada, que faz uso rotineiro de medicamentos e possui demais 

necessidades, cuja falta desse valor tem comprometido o normal 

suprimento. Frustradas as tentativas de solução amistosa do conflito, a 

requerente afirma que só restou a alternativa judicial para sanar suas 

insatisfações. Nesse sentido é que busca a efetivação da prestação 

jurisdicional por meio do deferimento da tutela provisória de urgência 

requerida, objeto dessa decisão.

É o relatório. Passo a decidir.

De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o deferimento da 

tutela provisória de urgência, exige-se: i) elementos que evidenciem a 

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

processo.

Destarte, analisando os autos, percebe-se que está configurada a 

probabilidade do direito, indicando, de maneira cristalina e evidente, o 

amparo e a necessidade de tutela jurídica, por meio de medida liminar, visto 

que resta demonstrada, pela autora, a violação às prerrogativas da 

cliente, enquanto beneficiária hipossuficiente, na relação contratual 

constituída com a instituição financeira. Isso porque, nos demonstrativos 

de vencimentos juntados à fls. 15/25, é nítido o desconto efetuado, que 

induzem a provável configuração da ilegalidade, considerando as 

possíveis práticas abusivas que podem estar sendo demandadas em 

desfavor da parte autora.

 Não há razões, em situação a qual impera a transparência e a 

responsabilidade patrimonial, para que sejam negadas as informações 

solicitadas pela requerente, vedando-se a concessão de cópias da 

consignação eventualmente firmada ou da autorização expressa da 

cliente para os descontos efetuados. Só pode haver restrição de valores, 

de natureza alimentar, com permissão de cliente para tanto. É o que 

entendem os Tribunais do país:

DÉBITO EM CONTA CORRENTE PROVENIENTE DE SALÁRIO - 

IMPOSSIBILIDADE - ART. 7º, X, CF/88 C/C ART 649, IV, CPC - SOMENTE 

POSSÍVEL MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE - MULTA PELO 

DESCUMPRIMENTO. Autoriza o art. 7º, inciso X da CF, a proteção ao 

salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Determina 

o art. 649, inciso IV do CPC, a impenhorabilidade do salário, salvo para 

pagamento de prestação alimentícia. Sendo o salário impenhorável, só se 

considera lícito o débito em conta salário, se o banco for autorizado pelo 

cliente. (TJ-MG – AI 1.0377.07.009713-6/001 – Rel. Des. Nicolau Masselli – 

Publ. em 15-11-2007)

BANCO - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA SALÁRIO - CONDUTA 

IMPRÓPRIA - DANO MORAL. A jurisprudência pátria é uníssona ao 

reconhecer a ilegalidade do desconto de valores provenientes de 

remuneração existentes nas contas-salário dos consumidores, pois tal ato 

é considerado abusivo e as cláusulas contratuais que o autorizam são 

consideradas nulas de pleno direito, conforme preceituado no artigo 51, 

IV, do CDC. Dano moral in re ipsa. A privação do valor correspondente ao 

salário importa em violação ao direito à disponibilidade do vencimento por 

parte da autora. (TJ-RJ - Ap. Cív. 2009.001.01354 – Acórdão COAD 

128241 - Relª Desª Renata Machado Cotta - Publ. em 2-2-2009).

 Em sentido mais apurado, temos o seguinte precedente:

MEDIDA CAUTELAR. SUSPENSÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. 

Cuida-se de relação de consumo entre o banco apelante e a cliente 

apelada, situação em que se aplica o Código de Defesa do Consumidor em 

atenção à Súmula 297 – STJ. 2. Decisão liminar deferida no sentido de 

suspender os descontos imediatamente. 3. Sobre o caso em tela, observo 

que já tive oportunidade de me manifestar em outros julgados, como, por 

exemplo, nos Agravos Legais de nº 280427-9/01 e 273830-5/01. Pois 

bem, na hipótese dos autos, ante a alegação da parte autora de 

inexistência de contratação de empréstimo do banco, cumpria à instituição 

financeira a prova de que efetivamente ajustou o negócio com o 

consumidor, ou, na hipótese de suposta ocorrência de fraude, que se 

cercou de todo cuidado recomendado. 4. Sentença que julgou 

procedentes os pedidos, confirmando a medida liminar deferida. 6. 

Recurso improvido. Decisão Unânime. (TJ-PE – APL: 2907931 PE, Relator: 

Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, Data de Julgamento: 08/05/2013, 5ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 16/05/2013).

Noutro prisma, verifica-se o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, devendo a medida acautelar a situação jurídica encontrada no 

processo, visto que não podem subsistir os descontos durante o 

prosseguimento do feito, até que o mérito seja analisado ou que a 

demanda adentre a fase instrutória, sendo imensuráveis os prejuízos de 

ordem financeira que a requerente pode sofrer se as retiradas persistirem 

mensalmente, sem nenhuma comprovação de que são mesmo devidas.

Assim, em óptica mínima e superficial – a qual consiste a medida liminar em 

antecipação de tutela –, é dever deste Juízo evitar que a aparente 

transgressão ao direito da consumidora, cliente do requerido e ora 

requerente, progrida a um prejudicial e, até irreparável ou de difícil 

reparação, dano patrimonial. Ora, a lesão a um direito juridicamente 

protegido não pode ser expandida por mera inobservância, descuido ou 

negligência da autoridade judiciária (no exercício da função garantidora), 

permitindo que perturbação maior aconteça se, por óbvio, pode ser esta 

evitada (poder geral de cautela inerente à atividade jurisdicional).

 Dessa forma, vislumbrando motivos que justifiquem a procedência in 

limine litis e em inaudita altera pars, e evitando que a violação alcance 

progressividade à medida que esta possa se intensificar – haja vista, no 

que relata a requerente, a continuidade dos descontos mensais -, merece 

o pedido, no momento, guarida jurisdicional de maneira a atender o que se 

pretende, anteriormente à fase instrutória, impulsionando o deferimento da 

tutela provisória em medida liminar.

Assim, estando a petição devidamente instruída pela requerente, 

presentes, portanto, os requisitos essenciais autorizadores e previstos no 

dispositivo legal do art. 300 do Código de Processo Civil, o deferimento do 

pedido liminar é a determinação de rigor. Isto posto, DEFIRO, liminarmente, 

o pedido de cessação imediata dos descontos lançados indevidamente 

pela instituição financeira, ora requerida, nos vencimentos da requerente, 

quanto ao valor de R$ 416,00 (quatrocentos e dezesseis reais), mediante 

antecipação de tutela, de modo a impedir qualquer continuidade do 

procedimento até então realizado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 

(hum mil reais), em caso de descumprimento desta decisão, devendo ser 

revertida em favor da parte autora.

 Atendendo à determinação expressa em despacho proferido por este 

Juízo à fls. 26, a autora juntou cópias de sua última declaração de imposto 

de renda, pleiteando, novamente, o benefício da gratuidade da justiça. 

Entretanto, tendo em vista o objeto da ação, os valores da causa e das 

custas devidas, e os vencimentos percebidos pela autora, demonstrados 

na inicial, presume-se, naturalmente, capacidade financeira apta a 
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suportar dispêndios judiciais, como custas e demais despesas 

processuais. Dessa forma, não sendo demonstrados os requisitos legais 

de concessão, e restando frustrada a oportunidade de comprovação, 

INDEFIRO a justiça gratuita à requerente, com fulcro no art. 99, § 2º, do 

Código de Processo Civil, autorizando, contudo, o pagamento ao final da 

demanda.

 CITE-SE o requerido, após cumprimento desta liminar, no endereço 

declinado na inicial, para, desejando, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar contestação, sob pena de revelia e seus efeitos. O prazo deve 

ser contado a partir da tentativa de conciliação, se esta restar infrutífera.

 INTIMEM-SE as partes para comparecer em audiência de 

conciliação/mediação que ora designo para o dia 29 de agosto de 2018, 

quarta-feira, às 17h00min (horário de Mato Grosso), na qual as partes 

deverão estar acompanhadas de seus procuradores, sendo que a 

ausência injustificada de qualquer uma delas é considerada ato atentatório 

à dignidade da justiça e acarretará a aplicação de multa, conforme 

preceitua o art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 09 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 276832 Nr: 5302-88.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA JACINTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 5302-88.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 276832

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES ATRASADOS C/C 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – URV movida por WILMA JACINTO DA SILVA em 

face do MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS.

I – Analisando a presente inicial, por ora, vislumbro a competência deste 

Juízo, bem como a presença dos pressupostos processuais e dos 

requisitos essenciais dispostos nos arts. 319 e 320 do Código de 

Processo Civil. Assim, RECEBO a exordial na forma da lei.

 II – Tendo em vista que a requerente apresentou, à fls. 27, declaração de 

hipossuficiência financeira, atestando sua condição de pobreza, na 

acepção jurídica do termo, presume-se, naturalmente, que não há como 

suportar dispêndios judiciais, compreendidos como custas e demais 

despesas processuais, conforme assenta o art. 99, § 3º, do CPC. Assim, 

DEFIRO a justiça gratuita à requerente, nos termos dos arts. 98 e 99 do 

Código de Processo Civil.

III – CITE-SE o requerido, no endereço declinado na inicial, para, desejando, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, sob pena de 

revelia e seus efeitos. O prazo deve ser contado a partir da tentativa de 

conciliação, se esta restar infrutífera.

IV – INTIMEM-SE as partes para comparecer em audiência de 

conciliação/mediação que ora designo para o dia 29 de agosto de 2018, 

quarta-feira, às 16h30min (horário de Mato Grosso), na qual as partes 

deverão estar acompanhadas de seus procuradores, sendo que a 

ausência injustificada de qualquer uma delas é considerada ato atentatório 

à dignidade da justiça e acarretará a aplicação de multa, conforme 

preceitua o art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registra-se. Cite-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 09 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 277010 Nr: 5419-79.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Mauro Ferreira de Souza, Maria de Fatima 

Mendonça de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eromar Barbosa Belém - 

OAB:7003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 5419-79.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 277010

Vistos.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA 

CUMULADA COM NULIDADE DE ATO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL E PATRIMONIAL proposta por ESPÓLIO DE MAURO 

FERREIRA DE SOUZA, representado por sua inventariante MARIA DE 

FÁTIMA MENDONÇA DE SOUSA, em face de E.L. ESTEVES – IMOBILIÁRIA 

E EURÍPEDES LUIZ ESTEVES.

O requerente apresentou, à fls. 20, declaração de hipossuficiência, no 

escopo de instruir o pedido de gratuidade da justiça, isentando-o do 

pagamento de custas e demais despesas processuais. Entretanto, 

considerando que há nos autos sinais externos de riqueza, com base no 

objeto desta ação, é presumível a capacidade do autor em arcar com o 

devido.

 Nessa monta, em obediência ao que rege o § 2º do artigo 99 do Código de 

Processo Civil, não comprovada a carência financeira da requerente e a 

necessidade de deferimento do benefício da gratuidade da justiça – 

previsto nos arts. 98 e 99 do CPC -, INTIME-SE o requerente para, no 

prazo legal de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, juntando aos 

autos documento hábil que serve de prova de sua situação financeira, 

apta à concessão da justiça gratuita, como cópias de suas duas últimas 

declarações de imposto de renda, ou o comprovante de quitação das 

custas iniciais, sob pena de indeferimento da peça vestibular, nos termos 

do parágrafo único do art. 321 do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 09 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 239971 Nr: 16233-24.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celson Antônio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 239971

Vistos.

Cite-se a parte requerida no endereço informado às fls. 40.

Designo audiência de conciliação/mediação para o dia 01 de agosto de 

2018, às 16h30min (MT).

As partes deverão estar acompanhadas de seus advogados, sendo que a 

ausência injustificada de qualquer destas acarretará a aplicação de multa.

Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 26 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 252475 Nr: 7964-59.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hermes Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thifany Mirelly de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fárima Ramos - 

Def. Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ SOUZA SOBRINHO - 

OAB:22968/0

 PROCESSO Nº 7964-59.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 252475
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Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS movida por HERMES 

PEREIRA DE SOUSA em face de THIFANY MIRELLY DE SOUZA.

Após liminar denegatória em sede de tutela antecipada na inicial, e restar 

infrutífera a audiência de conciliação/mediação ora designada, por não ter 

esta sido realizada devido à ausência da parte autora, foi aberto prazo 

para contestação da requerida, que se manifestou, preliminarmente, no 

sentido de ter hipossuficiência financeira, razão pela qual alega não 

possuir condições de sustentar os dispêndios processuais.

 Requer, ademais, a mantença da prestação alimentícia até então devida 

pelo requerente, uma vez que, embora já tenha atingido a maioridade, é 

desempregada, sempre estudou em rede pública de ensino e que 

atualmente encontra-se matriculada no sistema ENCCEJA, visando à 

conclusão do ensino médio, ainda em aberto em seu currículo.

 Instada, a parte requerente manifestou, à fls. 50/51, pela remessa dos 

autos a este Juízo e a rejeição das alegações constantes na peça 

contestatória, requerendo o julgamento antecipado do mérito, 

considerando procedentes os pedidos expostos na exordial e reforçados 

na impugnação, e, não sendo este o entendimento deste magistrado, que 

se proceda ao saneamento do feito, com imediata designação de 

audiência de instrução e julgamento, intimação das partes, de suas 

respectivas testemunhas arroladas e da Defensoria Pública local.

 Dispensada a intervenção ministerial, visto que as partes são capazes e 

que não se trata de nenhuma das hipóteses legais previstas no art. 178 do 

Código de Processo Civil.

Vieram-me os autos para deliberação.

É o relatório. Decido.

 Tem-se que, na inicial, a parte autora pleiteou a exoneração dos alimentos 

prestados, com imediata extinção da obrigação avençada, sob o 

fundamento de que a alimentada possui maioridade civil, podendo se 

autossustentar e que o autor, ora alimentante, encontra-se debilitado, com 

diagnóstico de Parkinson, necessitando de maiores cuidados clínicos, o 

que envolve maior dispêndio financeiro, onerando sua capacidade 

econômica para tanto.

 Em sede de contestação, a requerida apresentou versão contrária à 

narrada na exordial, apresentando a narrativa de que ainda necessita dos 

alimentos prestados em seu proveito, que está desempregada e 

matriculada no sistema ENCCEJA, para conclusão dos estudos de 

segundo grau.

Isto posto, ante a necessidade de se determinar, com vistas à discussão 

probatória no procedimento instrutório, o ponto controvertido da demanda, 

FIXO a controvérsia quanto aos alimentos pleiteados, e a necessidade de 

manutenção da obrigação ora cumprida, objeto desta ação. Dessa forma, 

observar-se-ão os requisitos legais de fixação do que é devido, bem como 

a incidência, no caso concreto, do binômio possibilidade de quem paga 

(alimentante) e necessidade de quem recebe (alimentando), de modo a 

satisfazer a demanda com a decisão mais justa possível.

Considerando a insuficiência de aparato jurídico que permita, de plano, 

julgamento antecipado de mérito, e buscando ofertar às partes a 

oportunidade de manifestações, produção e apresentação de provas, 

esclarecimentos e demais alegações pertinentes, a medida que se faz 

justa e conveniente é a designação de audiência de instrução e 

julgamento. Assim, forte nesse entendimento e acolhendo a manifestação 

do próprio requerente em sede de impugnação à contestação, nos termos 

do art. 357, inciso V, do Código de Processo Civil, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 28 de junho de 2018, quinta-feira, às 

15h00min (horário de Mato Grosso).

INTIMEM-SE as partes para comparecerem ao ato designado, na data e 

horário acima especificados, advertindo-as da oportunidade em 

apresentar alguma questão de mérito ainda não discutida, bem como 

produzir as provas que julgarem necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 09 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275200 Nr: 4208-08.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wendel Vergilio dos Santos Medrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sefaz - Secretaria da Fazenda Estadual de 

Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jessyka de Freitas Camargo - 

OAB:21776-mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 4208-08.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 275200

Vistos.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE 

TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS – ITCD/REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

TRIBUTÁRIO movida por WENDEL VERGÍLIO DOS SANTOS MEDRADO em 

face da SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(SEFAZ-MT).

A lei 12.153/2009 dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública 

no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios.

O referido diploma dispõe em seu artigo 2º que é de competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar 

causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

 Já o §1º do mesmo dispositivo regulamenta as ações que não se incluem 

na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, quais sejam: 

ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e 

demarcação, populares, de improbidade administrativa, execuções fiscais, 

e as demandas sobre direito ou interesses difusos e coletivos; as causas 

sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, 

autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; as causas que tenham 

como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores 

públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

Portanto, da interpretação literal do dispositivo (art. 2º da Lei 12.153/2009), 

a regra é o processamento no Juizado Especial da Fazenda Pública das 

causas cujo o valor não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, 

excetuando-se as descritas no §1º.

De mais a mais, o §4º do artigo 2º assenta que “no foro onde estiver 

instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é 

absoluta”.

Com efeito, disciplinando os procedimentos adotados na lei em comento, a 

Resolução 004/2014/TP assim prescreve:

Art. 1º. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro 

de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e

 executadas: I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem ou forem instalados; II – nos

Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em 

funcionamento.(...) Grifei.

 Portanto, feitas essas considerações, a partir do exame da presente 

ação, verifica-se que o caso é de competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública desta comarca, uma vez que o valor é inferior ao 

estabelecido no caput do artigo 2º e não é caso específico das exceções 

descritas no § 1º do mesmo artigo da Lei 12.153/2009.

Por todo o exposto, DECLINO da competência para o processamento e 

julgamento do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública desta 

comarca, nos termos do artigo 2º, §§1º e 4º da Lei 12.153/2009.

Nessa monta, REMETAM-SE os autos ao Juízo competente, 

procedendo-se no sistema as baixas necessárias.

 Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 25 de abril de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275959 Nr: 4706-07.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanderley de Sousa Ferreira

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 4706-07.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 275959

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – DPVAT – INVALIDEZ 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 57 de 806



PERMANENTE movida por WANDERLEY DE SOUSA FERREIRA em face de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.

I – Analisando a presente inicial, por ora, vislumbro a competência deste 

Juízo, bem como a presença dos pressupostos processuais e dos 

requisitos essenciais dispostos nos arts. 319 e 320 do Código de 

Processo Civil. Assim, RECEBO a exordial na forma da lei.

 II – Tendo em vista que o requerente apresentou, à fls. 25, declaração de 

hipossuficiência financeira, atestando sua condição de pobreza, na 

acepção jurídica do termo, presume-se, naturalmente, que não há como 

suportar dispêndios judiciais, compreendidos como custas e demais 

despesas processuais, conforme assenta o art. 99, § 3º, do CPC. Assim, 

DEFIRO a justiça gratuita ao requerente, nos termos dos arts. 98 e 99 do 

Código de Processo Civil.

III – CITE-SE a requerida, no endereço declinado na inicial, para, desejando, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, sob pena de 

revelia e seus efeitos. O prazo deve ser contado a partir da tentativa de 

conciliação, se esta restar infrutífera.

IV – INTIMEM-SE as partes para comparecer em audiência de 

conciliação/mediação que ora designo para o dia 29 de agosto de 2018, 

quarta-feira, às 13h30min (horário de Mato Grosso), na qual as partes 

deverão estar acompanhadas de seus procuradores, sendo que a 

ausência injustificada de qualquer uma delas é considerada ato atentatório 

à dignidade da justiça e acarretará a aplicação de multa, conforme 

preceitua o art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registra-se. Cite-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 09 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 95699 Nr: 607-72.2010.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Junio Cesar de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Sanches Guilhan, Aurelio Sanches 

Ghilhan, Palmiro Sanches Ghilhan, Sandra Maria Ghilhan, Pedro Antonio 

Ghilhan, Cleto Sanches Ghilhan, Angelina Sanches Ghilhan, Paulo Arruda 

Silva, Natal Raniere Ghilhan, Roberto Camargo, Flávio Augusto Teixeira, 

Elvio Antonio Pinotti, Luiz Renato Zapparoli, Antonio Batista Cezar, Leodoni 

Richter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, RAFAEL CÉSAR DO NASCIMENTO - OAB:16056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, Clovis Alberto Canoves - OAB:58703/SP, Escacela 

Carneiro - OAB:7621-B/MT, JOSE WILZEM MACOTA - OAB:7481, 

PAULO SERGIO DO NASCIMENTO - OAB:14908, SILFARNEY VIEIRA DO 

NASCIMENTO - OAB:MT 9.980-B

 PROCESSO 607-72.2010.811.0004 CÓD. 95699

Vistos.

Certifique-se acerca do julgamento do agravo interposto.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 17 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 276831 Nr: 5301-06.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucilene Alves Dantas Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 5301-06.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 276831

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES ATRASADOS C/C 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – URV movida por LUCILENE ALVES DANTAS 

MARTINS em face do MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS.

I – Analisando a presente inicial, por ora, vislumbro a competência deste 

Juízo, bem como a presença dos pressupostos processuais e dos 

requisitos essenciais dispostos nos arts. 319 e 320 do Código de 

Processo Civil. Assim, RECEBO a exordial na forma da lei.

 II – Tendo em vista que a requerente apresentou, à fls. 27, declaração de 

hipossuficiência financeira, atestando sua condição de pobreza, na 

acepção jurídica do termo, presume-se, naturalmente, que não há como 

suportar dispêndios judiciais, compreendidos como custas e demais 

despesas processuais, conforme assenta o art. 99, § 3º, do CPC. Assim, 

DEFIRO a justiça gratuita à requerente, nos termos dos arts. 98 e 99 do 

Código de Processo Civil.

III – CITE-SE o requerido, no endereço declinado na inicial, para, desejando, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, sob pena de 

revelia e seus efeitos. O prazo deve ser contado a partir da tentativa de 

conciliação, se esta restar infrutífera.

IV – INTIMEM-SE as partes para comparecer em audiência de 

conciliação/mediação que ora designo para o dia 29 de agosto de 2018, 

quarta-feira, às 16h00min (horário de Mato Grosso), na qual as partes 

deverão estar acompanhadas de seus procuradores, sendo que a 

ausência injustificada de qualquer uma delas é considerada ato atentatório 

à dignidade da justiça e acarretará a aplicação de multa, conforme 

preceitua o art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registra-se. Cite-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 09 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271497 Nr: 1954-62.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCELI FERREIRA DE CUBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Judith Dias Teixeira 

Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Karla Brandi Hohlenverger 

- OAB:MT 17.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 1954-62.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 271497

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ADJUDICAÇÃO 

COMPULSÓRIA movida por ELCELI FERREIRA DE CUBAS em face de 

EMPRESA E.L. IMOBILIÁRIA ESTEVES.

I – Analisando a presente inicial, por ora, vislumbro a competência deste 

Juízo, bem como a presença dos pressupostos processuais e dos 

requisitos essenciais dispostos nos arts. 319 e 320 do Código de 

Processo Civil. Assim, RECEBO a exordial na forma da lei.

 II – Tendo em vista que a requerente apresentou, à fls. 43, declaração de 

hipossuficiência financeira, atestando sua condição de pobreza, na 

acepção jurídica do termo, presume-se, naturalmente, que não há como 

suportar dispêndios judiciais, compreendidos como custas e demais 

despesas processuais, conforme assenta o art. 99, § 3º, do CPC. Assim, 

DEFIRO a justiça gratuita à requerente, nos termos dos arts. 98 e 99 do 

Código de Processo Civil.

III – CITE-SE a requerida, no endereço declinado na inicial, para, desejando, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, sob pena de 

revelia e seus efeitos. O prazo deve ser contado a partir da tentativa de 

conciliação, se esta restar infrutífera.

IV – INTIMEM-SE as partes para comparecer em audiência de 

conciliação/mediação que ora designo para o dia 29 de agosto de 2018, 

quarta-feira, às 14h30min (horário de Mato Grosso), na qual as partes 

deverão estar acompanhadas de seus procuradores, sendo que a 

ausência injustificada de qualquer uma delas é considerada ato atentatório 

à dignidade da justiça e acarretará a aplicação de multa, conforme 

preceitua o art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registra-se. Cite-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 09 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272610 Nr: 2709-86.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Layson Bruno Alves de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA 

PÚBLICA, FUNCAB-Fundação Prof. Carlos Augusto Bittencourt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willor Rodrigues Feliciano - 

OAB:24074/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 2709-86.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 272610

Vistos.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO DE 

DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por LAYSON BRUNO ALVES DE 

MORAES em face de SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO E FUNDAÇÃO CARLOS AUGUSTO 

BITTENCOURT - FUNCAB.

Vislumbra-se que não fora apresentada negativa material, por parte das 

requeridas, do recurso administrativo ora interposto pelo requerente, 

constituindo-se como lastro probatório de que as vias administrativas 

foram utilizadas e esgotadas, bem como de que houve, pelas entidades 

responsáveis pelo certame, resposta no sentido de escusar o pedido 

extrajudicial.

 Nesse sentido, INTIME-SE o requerente para, em 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial, juntando aos autos o presente documento que 

serve de prova de que os instrumentos administrativos mínimos, então 

manejados, foram recusados pelos requeridos, ou seja, a negativa do 

recurso interposto, sob pena de indeferimento da peça vestibular, nos 

termos do art. 321 do Código de Processo Civil, e consequente extinção 

do processo, conforme determina o art. 485, I, do mesmo diploma legal.

Considerando que o requerente não apresentou comprovante de 

pagamento das custas devidas, declaração de hipossuficiência, ou 

demonstrativo hábil de renda, que comprovem a carência financeira e a 

necessidade de deferimento do benefício da gratuidade da justiça – 

previsto nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil -, INTIME-SE-O, 

também, para que, no mesmo prazo legal, junte aos autos o presente 

documento que serve de prova de sua situação financeira, apta à 

concessão da justiça gratuita, como cópias de suas duas últimas 

declarações de imposto de renda, ou o comprovante de quitação das 

custas iniciais, incorrendo-se nas mesmas advertências legais 

supramencionadas.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 27 de abril de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270622 Nr: 1418-51.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJDMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 1418-51.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 270622

Vistos.

Trata-se de AÇÃO EXONERATÓRIA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA movida por 

DOMINGOS GUIMARAES SILVA em face de DOMINGOS JORDÃO DAL 

MAGRO SILVA.

I – Analisando a presente inicial, por ora, vislumbro a competência deste 

Juízo, bem como a presença dos pressupostos processuais e dos 

requisitos essenciais dispostos nos arts. 319 e 320 do Código de 

Processo Civil. Assim, RECEBO a exordial na forma da lei.

 II – Tendo em vista que o requerente apresentou, à fls. 19, declaração de 

hipossuficiência financeira e demais documentos comprobatórios da 

vulnerabilidade socioeconômica, atestando sua condição de pobreza, na 

acepção jurídica do termo, presume-se, naturalmente, que não há como 

suportar dispêndios judiciais, compreendidos como custas e demais 

despesas processuais, conforme assenta o art. 99, § 3º, do CPC. Assim, 

DEFIRO a justiça gratuita ao requerente, nos termos dos arts. 98 e 99 do 

Código de Processo Civil.

III – CITE-SE o requerido, no endereço declinado na inicial, para, desejando, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, sob pena de 

revelia e seus efeitos. O prazo deve ser contado a partir da tentativa de 

conciliação, se esta restar infrutífera.

IV – INTIMEM-SE as partes para comparecer em audiência de 

conciliação/mediação que ora designo para o dia 01 de agosto de 2018, 

quarta-feira, às 14h30min (horário de Mato Grosso), na qual as partes 

deverão estar acompanhadas de seus procuradores, sendo que a 

ausência injustificada de qualquer uma delas é considerada ato atentatório 

à dignidade da justiça e acarretará a aplicação de multa, conforme 

preceitua o art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registra-se. Cite-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 27 de abril de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275074 Nr: 4127-59.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UENIA LEITE DOS SANTOS

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 4127-59.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 275074

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – DPVAT – INVALIDEZ 

PERMANENTE E DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES movida por 

UÊNIA LEITE DOS SANTOS em face de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.

I – Analisando a presente inicial, por ora, vislumbro a competência deste 

Juízo, bem como a presença dos pressupostos processuais e dos 

requisitos essenciais dispostos nos arts. 319 e 320 do Código de 

Processo Civil. Assim, RECEBO a exordial na forma da lei.

 II – Tendo em vista que a requerente apresentou, à fls. 26, declaração de 

hipossuficiência financeira e demais documentos comprobatórios da 

vulnerabilidade socioeconômica, atestando sua condição de pobreza, na 

acepção jurídica do termo, presume-se, naturalmente, que não há como 

suportar dispêndios judiciais, compreendidos como custas e demais 

despesas processuais, conforme assenta o art. 99, § 3º, do CPC. Assim, 

DEFIRO a justiça gratuita à requerente, nos termos dos arts. 98 e 99 do 

Código de Processo Civil.

III – CITE-SE a requerida, no endereço declinado na inicial, para, desejando, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, sob pena de 

revelia e seus efeitos. O prazo deve ser contado a partir da tentativa de 

conciliação, se esta restar infrutífera.

IV – INTIMEM-SE as partes para comparecer em audiência de 

conciliação/mediação que ora designo para o dia 15 de agosto de 2018, 

quarta-feira, às 16h30min (horário de Mato Grosso), na qual as partes 

deverão estar acompanhadas de seus procuradores, sendo que a 

ausência injustificada de qualquer uma delas é considerada ato atentatório 

à dignidade da justiça e acarretará a aplicação de multa, conforme 

preceitua o art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registra-se. Cite-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 27 de abril de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 276339 Nr: 4977-16.2018.811.0004

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Aline Laura Vilela Almeida Alves Mendonça, Suely Vilela 

Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mato Grosso Previdência - MTPREV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Venturine Esteves - 

OAB:MT 21.977, Gabriel Luiz Esteves - OAB:MT-22.330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 4977-16.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 276339

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE movida por 

ALINE LAURA V. A. A. MENDONÇA, representada por sua genitora SUELY 

VILELA ALMEIDA, em face de MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV.

I – Analisando a presente inicial, por ora, vislumbro a competência deste 

Juízo, bem como a presença dos pressupostos processuais e dos 

requisitos essenciais dispostos nos arts. 319 e 320 do Código de 

Processo Civil. Assim, RECEBO a exordial na forma da lei.

 II – Tendo em vista que a requerente apresentou, à fls. 19, declaração de 

hipossuficiência financeira, atestando sua condição de pobreza, na 

acepção jurídica do termo, presume-se, naturalmente, que não há como 

suportar dispêndios judiciais, compreendidos como custas e demais 

despesas processuais, conforme assenta o art. 99, § 3º, do CPC. Assim, 

DEFIRO a justiça gratuita à requerente, nos termos dos arts. 98 e 99 do 

Código de Processo Civil.

III – CITE-SE a requerida, no endereço declinado na inicial, para, desejando, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, sob pena de 

revelia e seus efeitos. O prazo deve ser contado a partir da tentativa de 

conciliação, se esta restar infrutífera.

IV – INTIMEM-SE as partes para comparecer em audiência de 

conciliação/mediação que ora designo para o dia 29 de agosto de 2018, 

quarta-feira, às 14h00min (horário de Mato Grosso), na qual as partes 

deverão estar acompanhadas de seus procuradores, sendo que a 

ausência injustificada de qualquer uma delas é considerada ato atentatório 

à dignidade da justiça e acarretará a aplicação de multa, conforme 

preceitua o art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registra-se. Cite-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 09 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 276130 Nr: 4819-58.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO BUENO REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RM Construções Elétricas Transportes e 

Logísticas Ltda, Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 4819-58.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 276130

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA PELO RITO ORDINÁRIO proposta por 

ROBERTO BUENO RESENDE em face de RM CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS, 

TRANSPORTES E LOGÍSTICAS LTDA.

O requerente apresentou, à fls. 16, declaração de hipossuficiência, no 

escopo de instruir o pedido de gratuidade da justiça, isentando-o do 

pagamento de custas e demais despesas processuais. Entretanto, 

considerando que há nos autos sinais externos de riqueza, com base no 

objeto desta ação e na ocupação profissional exercida, é presumível a 

capacidade do autor em arcar com o devido.

 Nessa monta, em obediência ao que rege o § 2º do artigo 99 do Código de 

Processo Civil, não comprovada a carência financeira da requerente e a 

necessidade de deferimento do benefício da gratuidade da justiça – 

previsto nos arts. 98 e 99 do CPC -, INTIME-SE o requerente para, no 

prazo legal de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, juntando aos 

autos documento hábil que serve de prova de sua situação financeira, 

apta à concessão da justiça gratuita, como cópias de suas duas últimas 

declarações de imposto de renda, ou o comprovante de quitação das 

custas iniciais, sob pena de indeferimento da peça vestibular, nos termos 

do parágrafo único do art. 321 do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 09 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 265752 Nr: 16620-05.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Messilda Vitória Cabral Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Condomínio Parque da Serra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lazaro Humberto Pinto de 

Farias - OAB:19888/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O

 PROCESSO Nº 16620-05.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 265752

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

movida por MESSILDA VITÓRIA CABRAL RESENDE em face de 

CONDOMÍNIO PARQUE DA SERRA.

Considerando a justificada ofertada pela requerente, à fls. 39, que por 

motivos de saúde esteve impossibilitada de comparecer à audiência 

aprazada, conforme atestado médico juntado à fls. 40, acatando os 

esclarecimentos trazidos aos autos, REDESIGNO audiência de 

conciliação/mediação para o dia 29 de agosto de 2018, quarta-feira, às 

13h00min (horário de Mato Grosso), para nova tentativa de composição 

entre as partes, visto que nenhuma delas apresentou óbice à possibilidade 

de acordo.

 INTIMEM-SE as partes para comparecerem ao ato designado, na data e 

horário acima especificados, no qual as partes deverão estar 

acompanhadas de seus procuradores, sendo que a ausência injustificada 

de qualquer uma delas é considerada ato atentatório à dignidade da justiça 

e acarretará a aplicação de multa, conforme preceitua o art. 334, § 8º, do 

Código de Processo Civil.

 Estando novamente frustrada a tentativa de conciliação ou mediação 

entre as partes, venham-me os autos para saneamento, tendo em vista 

que já houve juntada de contestação, à fls. 41/77, pelo requerido.

Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 11 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270321 Nr: 1230-58.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanice Santos de Alcantara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCB, Juçania Barbosa de Azevedo Coutinho, 

Wendel Balduino Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galeno Nunes Ferreira - 

OAB:17115/MT, Rafael Rabaioli Ramos - OAB:14796/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 1230-58.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 270321

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS 

movida por IVANICE SANTOS DE ALCANTARA em face de MIGUEL 

COUTINHO BALDUINO.

I – Analisando a presente inicial, por ora, vislumbro a competência deste 

Juízo, bem como a presença dos pressupostos processuais e dos 

requisitos essenciais dispostos nos arts. 319 e 320 do Código de 

Processo Civil. Assim, RECEBO a exordial na forma da lei.

 II – Atendendo à determinação expressa em despacho proferido por este 

Juízo à fls. 63, a autora juntou cópias de seu comprovante de 

rendimentos, bem como de sua CTPS, e declaração de hipossuficiência, 

pleiteando, novamente, o benefício da gratuidade da justiça. Entretanto, 

tendo em vista o objeto da ação, os valores da causa e das custas 

devidas, e os vencimentos percebidos pela autora, demonstrados na 

inicial, presume-se, naturalmente, capacidade financeira apta a suportar 

dispêndios judiciais, como custas e demais despesas processuais. Dessa 

forma, não sendo demonstrados os requisitos legais de concessão, e 
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restando frustrada a oportunidade de comprovação, INDEFIRO a justiça 

gratuita à requerente, com fulcro no art. 99, § 2º, do Código de Processo 

Civil, autorizando, contudo, o pagamento ao final da demanda.

III – CITE-SE o requerido, no endereço declinado na inicial, para, desejando, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, sob pena de 

revelia e seus efeitos. O prazo deve ser contado a partir da tentativa de 

conciliação, se esta restar infrutífera.

IV – INTIMEM-SE as partes para comparecer em audiência de 

conciliação/mediação que ora designo para o dia 01 de agosto de 2018, 

quarta-feira, às 17h00min (horário de Mato Grosso), na qual as partes 

deverão estar acompanhadas de seus procuradores, sendo que a 

ausência injustificada de qualquer uma delas é considerada ato atentatório 

à dignidade da justiça e acarretará a aplicação de multa, conforme 

preceitua o art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registra-se. Cite-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 27 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275980 Nr: 4722-58.2018.811.0004

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulino Fernandes Rabelo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroleste Comercial Agropecuária do Leste 

Ltda, Cícero Morbeck da Silva Junior, Carlos Alberto Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 4722-58.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 275980

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA 

COM COBRANÇA EM FACE DE FIADOR movida por PAULINO FERNANDES 

RABELO em face de AGROLEST COML AGROPEC DO LESTE LTDA, 

representada por CÍCERO MORBECK DA SILVA JUNIOR, E CARLOS 

ALBERTO MOREIRA.

I – Analisando a presente inicial, por ora, vislumbro a competência deste 

Juízo, bem como a presença dos pressupostos processuais e dos 

requisitos essenciais dispostos nos arts. 319 e 320 do Código de 

Processo Civil. Assim, considerando a justificativa apresentada na 

emenda à inicial determinada, RECEBO a exordial na forma da lei.

II – CITEM-SE os requeridos, no endereço declinado na inicial, para, 

desejando, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem contestação, sob 

pena de revelia e seus efeitos. O prazo deve ser contado a partir da 

tentativa de conciliação, se esta restar infrutífera.

III – INTIMEM-SE as partes para comparecer em audiência de 

conciliação/mediação que ora designo para o dia 15 de agosto de 2018, 

quarta-feira, às 17h00min (horário de Mato Grosso), na qual as partes 

deverão estar acompanhadas de seus procuradores, sendo que a 

ausência injustificada de qualquer uma delas é considerada ato atentatório 

à dignidade da justiça e acarretará a aplicação de multa, conforme 

preceitua o art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

IV – Custas quitadas pelo requerente, conforme comprovante juntado à 

fls. 20 dos autos.

Publique-se. Registra-se. Cite-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 09 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 80047 Nr: 3442-04.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Omar de Oliveira Júnior, Omar Barbosa de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Tibério - OAB:MT 

12.498-B

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

certidão de fls. 258, no prazo de CINCO dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 180953 Nr: 2857-39.2014.811.0004

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFdFPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Vinicius Camargo dos 

Santos - OAB:19899/O-MT, Vilma Elisa Matos Nascimento - OAB:MT 

15.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, prazo QUINZE dias, querendo 

apresentar impugnação à contestação de fls. 184/185.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270615 Nr: 1412-44.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleri Aparecida Mendes de 

Oliveira Rezende - OAB:MT 14.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, prazo QUINZE dias, querendo 

apresentar impugnação à contestação de fls. 82/100.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 260262 Nr: 13124-65.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Penido Baldoino de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Esteves Costa Júnior, Adriano 

Esteves da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welves Konder Almeida 

Ribeiro - OAB:4950/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 CÓDIGO 260262

Vistos.

Defiro o pedido retro de realização de penhora.

Lavre-se o termo de penhora, conforme dispõe o art. 845 do Código de 

Processo Civil, averbando-o junto à matrícula do imóvel.

Após a penhora, avalie-se o bem (fls. 75).

Sobre a avaliação, manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias.

Sem impugnação da avaliação, intime-se o credor para, em 05 (cinco) 

dias, manifestar-se quanto aos atos de expropriação.

Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 15 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 273524 Nr: 3278-87.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVGdC, AGdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGdN

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 3278-87.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 273524

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por KELLEL VICTOR 

GONÇALVES DO CARMO E AMANDA GONÇALVES DO CARMO, menores 

impúberes, representados por sua genitora ADRIANA GONÇALVES DO 

NASCIMENTO, em face de CELIO CONCEIÇÃO DO CARMO.

Tendo em vista o objeto da lide, que a ação de conhecimento tramitou em 

Juízo distinto do presente, mas nesta comarca, e considerando que os 

fatos discorridos no feito de execução são conexos e dependem 

intrinsecamente do conteúdo analisado e julgado no processo de origem, 

REMETAM-SE os autos à 2ª Vara Cível desta comarca para que sejam 

apensos à demanda já sentenciada para posterior deliberação, conforme 

determina o art. 531, § 2º, do Código de Processo Civil.

Remetam-se com minhas homenagens. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 15 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 174738 Nr: 8230-85.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Lázaro da Silva, Andre Luiz de Oliveira 

Batista, Jean Felipe de Souza Mesquita, Leandro Guimaraes Teodoro, Atila 

Batista dos Santos, Carlos Henrique Alves de Moraes, Weber Alves de 

Abreu, Weliton Carvalho de Sousa, Wellyngton Figueiredo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ DA CUNHA - 

OAB:12111/MT, Paulo Henrique Alves de Moraes - OAB:15409/MT, 

Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A, Túlio Mortoza Lacerda - 

OAB:MT 15.039

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do acusado, da designação de audiência Instrutória 

para o dia 11/07/2018, as 15:15, nos autos de Carta Precatória código 

513262, em tramite na Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública, 

da Comarca de Varzea Grande-MT, bem como para o dia 13/06/2018, as 

14:00, nos autos de Carta Precatória Nº 4131-82.2018.811.0041, em 

tramite na Vara Especializada de Ação Civil Publica e Ação Popular da 

Comarca de Cuiabá-MT, devendo os causídicos acompanharem o 

andamento da missiva independente de nova intimação deste Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 262989 Nr: 14870-65.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CARLA BRIZOLA - 

OAB:23419/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

certidão de fls. 43, no prazo de CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 277253 Nr: 5574-82.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucelia Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adevaldo Carneiro da Silva, Manoel Carneiro 

da Silva, Carlos Ponciano Carneiro da Silva, Lindalva Carneiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Augusto Santos de 

Souza - OAB:MT 20.350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 5574-82.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 277253

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO JUDICIAL PÓSTUMO DE UNIÃO 

ESTÁVEL movida por JUCÉLIA GONÇALVES DA SILVA em face de 

ADEVALDO CARNEIRO DA SILVA, MANOEL CARNEIRO DA SILVA E 

LINDALVA CARNEIRO DA SILVA.

I – Analisando a presente inicial, por ora, vislumbro a competência deste 

Juízo, bem como a presença dos pressupostos processuais e dos 

requisitos essenciais dispostos nos arts. 319 e 320 do Código de 

Processo Civil. Assim, considerando a justificativa apresentada na 

emenda à inicial determinada, RECEBO a exordial na forma da lei.

II – CITEM-SE os requeridos, no endereço declinado na inicial, para, 

desejando, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem contestação, sob 

pena de revelia e seus efeitos. O prazo deve ser contado a partir da 

tentativa de conciliação, se esta restar infrutífera.

III – INTIMEM-SE as partes para comparecer em audiência de 

conciliação/mediação que ora designo para o dia 29 de agosto de 2018, 

quarta-feira, às 12h30min (horário de Mato Grosso), na qual as partes 

deverão estar acompanhadas de seus procuradores, sendo que a 

ausência injustificada de qualquer uma delas é considerada ato atentatório 

à dignidade da justiça e acarretará a aplicação de multa, conforme 

preceitua o art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

IV – Custas quitadas pela requerente, conforme comprovante juntado à 

fls. 21 dos autos.

Publique-se. Registra-se. Cite-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 15 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 244977 Nr: 2754-27.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Alberto Souto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Penido Baldoino de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL FERREIRA DA SILVA - 

OAB:43919, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariane Santos - OAB:5551

 PROCESSO 2754-27.2017.811.0004 - CÓDIGO 244977

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de embargos à execução ajuizados por LUIZ ALBERTO SOUTO 

em face de PENIDO BALDOINO DE ALMEIDA.

Alega a embargante, preliminarmente, a inépcia da inicial de execução, 

uma vez que não preenche os requisitos do artigo 798 do CPC. No mérito, 

sustenta que a execução tem por objeto valor indevido, haja vista a não 

utilização do valor da arroba de vaca cotada pela FRIBOI JBS da data do 

pagamento. Dessa forma, a quantia correta do débito seria R$89.102,24 

(oitenta e nove mil cento e dois reais e vinte e quatro centavos) e não a 

quantia executada de R$95.826,04 (noventa e cinco mil oitocentos e vinte 

e seis reais e quatro centavos).

Recebidos os embargos, o embargado apresentou impugnação às fls. 

22/25.

Veio aos autos ofício da JBS S/A às fls. 51.

Após, os autos vieram conclusos.

É o sucinto relatório.

De início, afasto a preliminar levantada pela embargante quanto à inépcia 

da inicial, uma vez que se encontram preenchidos os requisitos da petição 

inicial de execução, obedecendo ao que dispõe o artigo 798 do Código de 

Processo Civil.

O demonstrativo do débito atualizado e a discriminação do cálculo podem 
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ser visto às fls. 07 daqueles autos (cód. 241053). Portanto, encontra-se a 

petição devidamente instruída.

Passa-se a analise do mérito.

Em análise do Termo de Confissão de Dívida de fls. 10, embora mal 

redigido - não faz menção devida ao se tratar de arroba de vaca magra ou 

vaca gorda - extrai-se que a intenção do que foi pactuado é preço da 

arroba de vaca gorda.

Isso porque não haveria razão de ter no contrato a referência de 

pagamento conforme preço da arroba de vaca magra, cotada pela JBS 

S/A, ou, em falta de tal cotação, o preço de arroba de vaca gorda 

compreendido em Barra do Garças/MT, pois foge de sentido lógico.

Sendo assim, havendo ofício às fls. 51 expedido pela JBS S/A, a 

requerimento das partes, com informação sobre o valor pago à vista pela 

arroba da vaca gorda ser de R$128,18 (cento e vinte e oito reais e dezoito 

centavos) à data do pagamento, 23/10/2016, como estatuído em contrato, 

fixo-o para os efeitos da execução.

Nota-se, todavia, que o valor estipulado pelo frigorífico da JBS S/A 

(R$218,18) e aquele utilizado pelo embargado para se chegar à monta do 

débito exequendo (R$218,30) possui diferença insignificante, sendo 

apenas de R$0,12 (doze centavos), o que não possui força suficiente 

para modificar os termos da execução.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela 

parte embargante.

Condeno a embargante ao pagamento das custas sucumbenciais e dos 

honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído a causa.

 Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

Translade-se cópia desta sentença aos autos de Cód.241053.

Expeça-se o necessário.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 15 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 241053 Nr: 19-21.2017.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Penido Baldoino de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Alberto Souto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariane Santos - OAB:5551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 241053

Vistos.

Primeiramente, deve promover-se a Serventia a correção que pleiteia a 

parte executada às fls. 51 para que surta seus jurídicos e legais efeitos, 

observando-se que houve manifestação da parte contrária acerca da 

referida petição erroneamente juntada àqueles autos (cód. 244977).

 Da análise dos autos, observa-se que o executado indicou imóvel em 

substituição à penhora, o que não foi aceito pelo exequente, tendo em 

vista se tratar de imóvel registrado em nome de terceiro.

O § 2º do art. 847 dispõe que para requerer a substituição da penhora, é 

dever do executado exibir prova de sua propriedade, o que reforça a ideia 

de que a execução deve recair sobre os bens do executado e não sobre 

bens de terceiros, ressaltando que o executado nem sequer indicou a 

razão de ter indicado bem de terceiro, em vez de bem de sua titularidade.

Ademais, a penhora já foi efetivada em bem de titularidade do executado, 

o que demonstra que este possui bens para satisfazer a execução, sendo 

injustificado e desarrazoado o oferecimento de bem de terceiro à penhora, 

que apenas constituiria óbice à satisfação do crédito exequendo.

Isso porque, embora deva a execução ser processada do modo menos 

gravoso ao devedor, ela há de se realizar no interesse do credor, que 

busca pela penhora a satisfação da dívida inadimplida, motivo pelo qual 

deve ser indeferida a substituição pleiteada.

1 - Deste modo, promova-se a Serventia a correção que pleiteia a parte 

executada às fls. 51.

2 - INDEFIRO a substituição pleiteada.

3 - INTIME a parte exequente para indicar o ato de expropriação que 

pretende prosseguir, nos termos do artigo 523, §3º, do CPC.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 15 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60686 Nr: 3836-79.2006.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Nascimento da Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Omni S/A- Crédito Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:MT/17980/A, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A-MT, RODRIGO FRASSETTO GOES - OAB:33416 - SC

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERENTE REGINALDO NASCIMENTO 

DA FONSECA, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 478,76 

(quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e seis centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 181,78 (cento e oitenta e um reais e setenta e oito 

centavos), referente à custas, e R$ 246,76 (duzentos e quarenta e seis 

reais e setenta e seis centavos), referente a taxa, e o valor 

correspondente a R$ 50,22 (cinquenta reais e vinte e dois centavos) ao 

Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, mediante depósito 

bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil 

S/A, em nome de Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do 

Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Rodrigo Adriano Demétrio

Central de Arrecadação e Arquivamento

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60686 Nr: 3836-79.2006.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Nascimento da Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Omni S/A- Crédito Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:MT/17980/A, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A-MT, RODRIGO FRASSETTO GOES - OAB:33416 - SC

 CERTIDÃO

 Certifico que a parte REQUERIDA OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO não recolheu o valor correto referente as Custas finais, 

tendo recolhido somente metade do valor por ela devido.
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 Assim nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA OMNI S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, sendo R$ 90,89 

(noventa reais e oitenta e nove centavos), referente à custas, e R$ 

123,38 (cento e vinte e três reais e trinta e oito centavos), referente a 

taxa, e o valor correspondente a R$ 25,11 (vinte e cinco reais e onze 

centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, 

mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 

7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor não 

oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca, 

sendo endereçado a Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Rodrigo Adriano Demétrio

Central de Arrecadação e Arquivamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272651 Nr: 2735-84.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. B. Vendramin Eireli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diretor da Secretaria do Meio Ambiente, 

Delegacia de Policia Judiciária Civil de Barra do Gaças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

Vistos.

Trata-se de um Mandado de Segurança, proposto por V. B Vendramin 

EIRELI – EPP em face do Diretor Regional da Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente – SEMA – Luciano Napolis Costa, todos devidamente 

qualificados nos autos.

O Requerente manifestou pela desistência da ação com a extinção do 

feito, sob o fundamento de que não há interesse no presente feito, 

conforme a fl. 82.

É o relato do necessário. Decido

Assim sendo, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 VIII – homologar a desistência da ação.

Ante ao exposto, homologo por sentença, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, a desistência da ação manifestada pela parte autora, e 

JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, procedendo-se as baixas e 

anotações necessárias.

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

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 239244 Nr: 15681-59.2016.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kela Helena dos Santos Aphor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria Helena de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA COMPARECER À SECRETARIA A 

FIM DE ASSINAR O TERMO DE PRIMEIRAS DECLARAÇÕES EXPEDIDA NOS 

PRESENTES AUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 258246 Nr: 11660-06.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCCdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Nunes de Souza 

Filho - OAB:MT 15.027 A

 VISTOS.

Intime-se o réu, para, em 03 dias, pagar, as prestações vencidas e 

vincendas no decorrer do processo, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo (art. 528 do CPC), sob pena de prisão, 

conforme preceitua o art. 528, §§1º e 3º do CPC.

 Para fins de pagamento, considerar os cálculos apresentados pela 

exequente, uma vez que consta inclusa a parcela não adimplida do mês de 

abril, bem como a incidência do percentual dos honorários devidos.

 Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 266035 Nr: 16809-80.2017.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BNR, MNP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Hortalino Oliveira - 

OAB:MT 21.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARIMA FACCIOLI CARAM - 

OAB:3460

 Certifico que na certidão de publicação do despacho de folhas 45, não 

saiu o nome do(a) advogado(a) da parte Requerida, motivo pelo qual, 

neste ato, procedo à intimação dele(a), Dra. KARIMA FACCIOLI CARAM, 

OAB/MT: 3560, abaixo transcrito: "... Tendo em vista a emenda a inicial, 

bem como a decisão de fls. 37, designo audiência de conciliação a ser 

realizada em 05 de julho de 2018, às 15h00min (MT) pelo Núcleo de 

Conciliação desta Comarca, intimem-se os requerentes e o requerido a fim 

de que compareçam à audiência, sob pena de incorrerem em multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC). Se impossível o 

acordo, e bem assim na hipótese de ausência, os requeridos poderão 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da 

data da audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de 

presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela Parte 

contrária (art. 344 do NCPC). Abre-se vistas ao representante do 

Ministério Público por se tratar de interesse de menor. Por fim, concedo a 

gratuidade da justiça nos termos da Lei 1060/50. Cumpra-se. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Barra do Garças-MT, 27 de 

março de 2018. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 67066 Nr: 622-46.2007.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:MT 11.877-A, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50945, 

SILMARA RUIZ MATSURA - OAB:32553/PR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaime Rodrigues Netto - 

OAB:MT 6318

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar nos autos e requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 239653 Nr: 16018-48.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. C. da Cruz Delmondes de Oliveira - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente Adjunto de Fiscalização 

Fazendária do Estado de MT, Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simone dos Santos Moreira 

Ferreira - OAB:MT 19350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar sobre a certidão de decurso do prazo de citação, juntada 

em fls. 75.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 208897 Nr: 8836-45.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evanildes da Costa Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elayne Bento Pereira - 

OAB:6404/MT, JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS FERLETE - OAB:6404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Xavier Guimarães - 

OAB:MT 15.338

 Certifico que na certidão de publicação da certidão de folhas 63, não saiu 

o nome do(a) advogado(a) da parte autora, motivo pelo qual, neste ato, 

procedo à intimação da Dra: JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS FERLETE, 

OAB/MT: 6404, abaixo transcrito: " INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA 

PARTE AUTORA para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre a 

proposta do Perito, em fls. 55/61 "

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 208895 Nr: 8834-75.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanete Ferreira da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elayne Bento Pereira - 

OAB:6404/MT, JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS FERLETE - OAB:6404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Xavier da Silva - 

OAB:15338-MT

 Certifico que na certidão de publicação da certidão de folhas 59, não saiu 

o nome do(a) advogado(a) da parte autora, motivo pelo qual, neste ato, 

procedo à intimação da Dra: JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS FERLETE, 

OAB/MT: 6404, abaixo transcrita(o): " INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) 

DA PARTE AUTORA para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre a 

proposta do Perito, em fls. 50/58 ".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 258937 Nr: 12111-31.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlei Inácio da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Poliana Oliveira Santos - 

OAB:MT 14.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB:78.069 e 84.400

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA, no prazo de 

10(dez) dias, informar as provas que pretende produzir, sob pena de 

julgamento de feito no estado em que se encontra, conforme o despacho 

de fls.116.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 253269 Nr: 8542-22.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WdPT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APdFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erin Leonel Vilela - OAB:MT 

15.821, Karla Adriana Schaerfer da Silva - OAB:MT 14.313, KÁTIA 

OHANNA DE MORAIS DE OLIVEIRA - OAB:19.460-E, Sabrina Miranda 

Brito - OAB:MT/22125-B, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 

34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO SGUIZARDI - 

OAB:16.438, KARLA ADRIANA SCHAEFER DA SILVA. - OAB:14.313, 

KÁTIA OHANNA DE MORAIS OLIVEIRA - OAB:19.460-E, SABRINA 

MIRANDA BRITO - OAB:22.125-B, Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 41/79 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 226982 Nr: 7037-30.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WKSdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIVALDO DE SOUSA 

OLIVEIRA - OAB:1338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIVALDO DE SOUSA 

OLIVEIRA - OAB:1338

 DELIBERAÇÃO

Vistos.

Concedo 10 (dez) dias além do prazo legal para alegação por memoriais, 

tendo em vista que os autores moram em cidade bastante distante e que 

gastarão boa parte do prazo na viagem de volta.

Com os argumentos do autor, colham-se os argumentos da defesa e 

venham-me conclusos para sentença.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 159288 Nr: 12212-78.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S.A - Banco Multíplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdenir Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Lázaro José Gomes Junior - OAB:8.125-MS, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar sobre a certidão de decurso do prazo de suspensão de 

andamento processual, juntada em fls. 147.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 252349 Nr: 7881-43.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Motogarças Comércio e Participações Ltda, 

Maria José de Carvalho, Breno Miranda de Freitas, Ana Paula Nascimento 

Freitas, Nildaci Miranda de Freitas, Adauto Freitas Costa Filho, Luiz Paulo 

Gawski, Marco Aurélio Miranda Carvalho, Maria Aparecida Rosa da Silva 

Gawski, Cynthia Maria Ferreira Atallah

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 
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OAB:14258, TAKECHI IUASSE - OAB:6113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar sobre a diligência infrutífera do Oficial de Justiça, 

conforme a certidão de fls 126.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 72221 Nr: 5468-09.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Adolfo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - OAB:8804

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar sobre a diligência infrutífera do Oficial de Justiça, 

conforme a certidão de fls 271.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 162310 Nr: 3425-26.2012.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelcy Ayres Siqueira Belém

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves, Divina Assis Barbosa, Kleiver Rodrigo Bueno Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Mayruna Siqueira Belém 

- OAB:MT 15.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP, Reinaldo Leite de Oliveira - OAB:MT 

12.971

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar sobre a certidão de decurso do prazo de suspensão do 

andamento processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 269254 Nr: 487-48.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josieldo Machado Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigorifico J & J Ltda, Aurio Rodrigues Pedreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAVEL MALDI BORGES - 

OAB:62248

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 22/33 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias, bem como se manifestar quanto a correspondência devolvida de fls. 

21/21v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 175458 Nr: 9153-14.2013.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: SFdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar sobre a certidão de decurso do prazo de suspensão do 

andamento processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 160545 Nr: 1183-94.2012.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Luiz Balbino de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Fogaça de Sousa, Sandra Rodrigues 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavianne Vaz Andrade - 

OAB:MT/1.2.988, Flávio Rafael de Jesus Costa Nasser - OAB:MT 

16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:, MILTON MARTINI - OAB:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar sobre a certidão de decurso de prazo, juntada em fls. 

213, bem como manifestar sobre a diligência infrutífera do Oficial de 

Justiça, conforme a certidão de fls 212.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 87448 Nr: 1398-75.2009.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ouro e Prata Agropecuária

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCÉLIO ALVES DE FIGUEIREDO, FRANCISCO 

BUENO MELATO, José Dutra Correa, Idalina Aparecida T. Pazianotto, 

Leonor Bueno Melato, ANTÔNIO PAZIANOTTO, Maria Inês da Silva Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Matias - OAB:MT 1.857, 

JOSICARMEM VILELA GARCIA - OAB:13557/MT, LANDOLFO VILELA 

GARCIA JUNIOR - OAB:4352/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELICIO TEODORO - 

OAB:27.411/SP, CARLOS SILVA DE BRITTO - OAB:16881/GO, Dalva 

Rodrigues Ferreira da Silva - OAB:GO 9.467, FERNANDO PEDRO DA 

SILVA - OAB:11454/GO, LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA NETO - 

OAB:4160/MT, Mário Takatsuka - OAB:SP 43.638

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar sobre o Laudo Pericial, juntado nas folhas 

676/692.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 261655 Nr: 14028-85.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suely Fernanda Santos Souza

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

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

Silva - OAB:MT 8184-A

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 68/99 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 254392 Nr: 9220-37.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO GONÇALVES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administrabem Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA DOS ARBUÉS NERY DA 

SILVA - OAB:9.923, DENISVALDO SILVA JARDIM - OAB:8183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar sobre a diligência infrutífera do Oficial de Justiça, 

conforme a certidão de fls 71.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 60911 Nr: 4020-35.2006.811.0004

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

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tovaldo Antonio M. Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pedido de fls. 73.

Proceda-se o desentranhamento da CDA n° 26275, promovendo as 

devidas anotações.

Intime-se o exequente, para no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento provisório, conforme artigo 40 da Lei 6.830/80, atualizar o 

débito e indicar bens passíveis de penhora.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 60616 Nr: 3773-54.2006.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZECA TUR TRANSPORTE RODOVIÁRIO, João 

Divino Dutra Corrêa, Laura Patrícia Gomes Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 60616

EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EXECUTADOS: ZECA TUR TRANSPORTE RODOVIÁRIO E OUTROS.

Vistos.

1. Cuida-se de ação de execução fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL em desfavor de ZECA TUR TRANSPORTE RODOVIÁRIO, bem 

como seus sócios corresponsáveis JOÃO DIVINO DUTRA CORREA e 

LAURA PATRÍCIA GOMES CORREA.

2. Os executados foram citados a fls. 08-verso e 20.

3. Infrutíferas as tentativas de recebimento do valor devido, a parte 

exequente requer seja determinada a penhora dos créditos da empresa 

executada e de seus sócios, junto às administradoras de cartão de crédito 

arroladas a fls. 130.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Cabível o pedido de penhora de créditos dos executados junto às 

administradoras de cartão de crédito.

6. Com efeito, a penhora das vendas efetuadas por meio de cartão de 

crédito e de débito implica em verdadeira penhora sobre o faturamento da 

empresa, devendo ser determinada tão somente na hipótese de frustradas 

todas as demais tentativas de localização de bens pelo exequente, 

mostrando-se indevida quando ausentes os requisitos legais a embasá-la.

7. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca do 

assunto:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

DE VALORES DE CRÉDITOS FUTUROS RESULTANTES DE VENDAS 

EFETUADAS POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. FATURAMENTO DA 

EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE 

NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte possui o entendimento de que a 

penhora de créditos da parte executada, junto às administradoras de 

cartões de crédito, reclama a demonstração efetiva de que foram 

esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens 

penhoráveis. Precedentes: AgRg no AREsp 385.525/MG, Rel. Min. 

ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 26.3.2015; AgRg no AREsp 450.575/MG, 

Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 18.6.2014. 2. Ademais, os recebíveis 

de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da 

empresa e, por isso, devem ser restringidos de forma a viabilizar o regular 

desempenho da atividade empresarial (REsp. 1.408.367/SC, Rel. Min. 

HERMAN BENJAMIN, DJe 16.12.2014). 3. Agravo Regimental da FAZENDA 

NACIONAL a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1348462/RS, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

23/02/2016, DJe 04/03/2016)

8. No caso concreto, observa-se que foram realizadas diversas medidas 

no intuito de localizar bens aptos a garantir a execução, embora todas 

tenham sido inexitosas.

 9. É certo, portanto, que até o presente momento a execução não se 

encontra segura, o que justifica o deferimento da medida vindicada, 

mormente em razão do lapso temporal decorrido desde a data da 

propositura da ação, em 2006.

10. Possível a penhora de valores recebíveis pelas executadas 

decorrentes de vendas por meio de cartão de crédito, mister se faz a 

limitação da contrição em percentual razoável, a fim de garantir a 

continuidade das atividades empresariais.

 11. E conquanto a parte exequente não tenha solicitado expressamente a 

fração a ser penhorada, entendo que o percentual de 30% do somatório 

de tais recebíveis atende à execução e, ao mesmo tempo, não obsta a 

continuidade das atividades empresariais da parte executada.

 12. Nesse sentido tem decidido o Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS POR 

ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDEFERIMENTO DE PENHORA DOS VALORES 

RECEBÍVEIS PELA DEVEDORA, DECORRENTES DE VENDAS ATRAVÉS DE 

CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO – ESGOTAMENTO DA BUSCA DE 

OUTROS BENS – DESNECESSIDADE - OBSERVÂNCIA DA TESE 

CRISTALIZADA NO JULGAMENTO DO RESP 1112943/MA – CONSTRIÇÃO 

ADMISSÍVEL – LIMITAÇÃO A PERCENTUAL RAZOÁVEL DESTES 

RECEBÍVEIS (30%) – PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – RECURSO 

PROVIDO. Se para a penhora de dinheiro a jurisprudência do STJ, 

consolidada em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 

1112943/MA), dispensa o prévio esgotamento de busca por bens de 

menor liquidez, com muito maior razão se mostra dispensável tal diligência 

para a penhora de valores recebíveis pela devedora em decorrência de 

vendas de produtos e serviços através de cartões de crédito e débito, 

sobretudo quando a penhora on line, já tentada, restou infrutífera. Referida 

constrição, todavia, deve estar limitada a 30% do somatório de tais 

recebíveis, a fim de impedir que continuidade das atividades da empresa 

seja inviabilizada.-“ (AI 38412/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/08/2016, Publicado 

no DJE 09/08/2016)

DISPOSITIVO

13. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DEFIRO o 

pedido de penhora do débito exequendo sobre créditos da parte 

executada recebíveis junto às administradoras de cartão de crédito e 

débito, limitada ao percentual de 30% de tais créditos.

14. OFICIE-SE às operadoras American Express do Brasil e Visa do Brasil, 

conforme endereço descritos a fls.130.

15. Com as informações prestadas pelas operadoras oficiadas, INTIME-SE 

o exequente para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento do feito.

16. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 24 de abril de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 225767 Nr: 6342-76.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGAS MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ORLANDO FERREIRA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO RUBENS FAGUNDES 

PEREIRA - OAB:2025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 225767

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por Domingas Melo em face 

de José Orlando Ferreira de Araújo.

 Conforme se vê na manifestação retro, a exequente pugna pela penhora 

de bens em nome do executado, uma vez que, mesmo intimado para 

realizar o pagamento do valor devido, este quedou-se inerte.

Sendo assim, considerando que não há nos autos os dados necessários 

para o efetivo deferimento do pedido, abra-se vista ao representante da 

exequente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe o número do CPF 

do executado.

Após, voltem-me concluso análise do pleito e tomada das providências 

cabíveis.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 19 de abril de 2018.
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CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 219835 Nr: 2722-56.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WVSO, CCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Luiz de Moura - 

OAB:19.945/MT

 Ante o exposto, deixo de acolher a justificativa apresentada. Nos termos 

do art. 528, §3º do CPC, não sendo aceita a justificativa, além de mandar 

protestar o pronunciamento judicial na forma do §1º, decretar-lhe-á a 

prisão do executado pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses.Sem mais 

delongas, tendo em vista a rejeição da justificativa apresentada, bem como 

diante do fato do não pagamento do débito alimentar, DECRETO a prisão 

civil do executado pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 528, 

§3º do CPC.Expeça-se o competente mandado de prisão, como requerido, 

que poderá ser suspenso em caso de pronto pagamento da totalidade da 

execução, acrescida das prestações vencidas após o ajuizamento da 

ação e não pagas, uma vez que pensão alimentícia é obrigação de trato 

sucessivo.Cumpra-se com o que determina o art. 528, §1º do CPC.Por fim, 

deve o meirinho e a autoridade policial encarregada do cumprimento do 

mandado prisional observar que, por se tratar de prisão de caráter civil, 

deve o conduzido ser recolhido em cela apropriada, ou seja, 

separadamente de criminosos comuns.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275965 Nr: 4710-44.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERLENE MARIA ALVES, Mateus Alves Roque

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e por tudo mais que nos autos consta, INDEFIRO o pedido de 

tutela antecipada da parte autora, por não vislumbrar um dos requisitos 

essenciais contidos no art. 300 do CPC. Ausente um dos requisitos, não 

há de se falar em concessão da referida tutela, uma vez que os requisitos 

devem constar concomitantemente para que seja deferida a 

medida.Designo audiência de conciliação no dia 08 de agosto de 2018, às 

08h00min (horário de MT), no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania da presente Comarca, em caso de não comparecimento das 

partes à audiência será considerado ato atentatório contra a dignidade da 

justiça, sem prejuízo de multa, conforme o §8º do art. 334 do CPC.Além do 

mais, defiro a inversão do ônus da prova por a parte não ter acesso ao 

contrato que gerou o acesso ao crédito via cartão, conforme o art. 373, § 

1° do CPCCite-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 255577 Nr: 9955-70.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Queiroz do Nascimento Pinhorati

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tamburi Construções e Participações Ltda, 

Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Poliana Oliveira Santos - 

OAB:MT 14.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Rodrigues de 

Oliveira Neto - OAB:14184, TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - 

OAB:18966/O

 VISTOS.

Intime-se a parte requerente para, no prazo de 25 (quinze) dias, 

apresentar imugnação à contestação, sob pena de preclusão.

Transcorrido o prazo, voltem-me para deliberar.

Cumora-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272326 Nr: 2530-55.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco BMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silmara Caldeira Sousa Benevides

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 36,00 (trinta e seis reais), para cumprimento do mandado judicial 

expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 265393 Nr: 16419-13.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Gazin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suely Cândida Ataídes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 36,00 (trinta e seis reais), para cumprimento do mandado judicial 

expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 223261 Nr: 4831-43.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemar Ferreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de 

Barra do Garças, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls.133/157 destes autos, no prazo de 

15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 264520 Nr: 15841-50.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCMD, JMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDAD

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Ação de Alimentos, proposta por Ketalyn Cristina Morais 

Duarte, menor, impúbere, representada por sua genitora jôse Morais Neis, 

em face de Jeferson Danilo Almeida Duarte.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 68 de 806



À fl. 23, em audiência de conciliação realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflito e Cidadania desta Comarca, as partes fimaram acordo 

com relação ao pagamento de alimentos e espesas extraordinárias da 

menor.

Às flas. 25/26 o Ministério Público manifestou-se pela homologação do 

acordo entabulado.

É o sucinto relatório. Decido.

Verifica-se que as partes são legítimas e capazes, bem como estão 

regularmente representadas nos autos

 Uma vez que os direitos da infante monstram-se resguardados, 

HOMOLOGO, por sentença judicial, os termos acordados à fl. 23, a fim de 

que produza seus efeitos jurídicos e legais e, consequentemente, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

III, b, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 171901 Nr: 4719-79.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins Pinheiro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 PROCESSO 4719-79.2013.811.0004 (CÓD. 171901)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por Marco Aurélio de 

Martins Pinheiro em face de Banco Bradesco s/a, visando o pagamento 

dos honorários sucumbenciais.

Deferido o pedido de penhora online via sistema BACENJUD, em contas em 

nome do executado, houve bloqueio do valor integral da ordem inicial.

 Dessa forma, acerca do valor penhorado, digam as partes no prazo de 10 

(dez) dias.

Oficie-se à diretoria da Conta Única do Poder Judiciário do estado de Mato 

Grosso, para que vincule a este feito o numerário transferido, conforme 

extrato em anexo.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 09 de maio de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 193010 Nr: 12379-90.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janaina Borges de Oliveira Kist

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isaias Teixeira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erin Leonel Vilela - OAB:MT 

15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Blainy Danilo Matos Barbosa 

- OAB:MT 16.023

 PROCESSO CÓD. 193010

Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial movida por Janaina Borges de 

Oliveira Kist em face de Isaias Teixeira dos Santos.

 Deferido o pedido de penhora online em conta em nome da empresa 

individual de propriedade do executado, via sistema BACENJUD, houve 

bloqueio de valores parciais ao total da ordem inicial.

 Dessa forma, acerca do valor penhorado, digam as partes no prazo de 10 

(dez) dias.

Oficie-se à diretoria da Conta Única do Poder Judiciário do estado de Mato 

Grosso, para que vincule a este feito o numerário transferido, conforme 

extrato em anexo.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 09 de maio de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 243454 Nr: 1696-86.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN RONALD DE SOUSA CARDOSO, 

FLAVIA RICHELLI PIRANI CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 PROCESSO CÓD. 243454

Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial movida por Banco Bradesco 

s/a em face de Allan Ronald de Sousa Cardoso e Flavia Richelli Pirani 

Cardoso.

 Deferido o pedido de penhora online em contas em nome dos executados, 

via sistema BACENJUD, houve bloqueio de valores parciais ao total da 

ordem inicial.

 Dessa forma, acerca do valor penhorado, digam as partes no prazo de 10 

(dez) dias.

Oficie-se à diretoria da Conta Única do Poder Judiciário do estado de Mato 

Grosso, para que vincule a este feito o numerário transferido, conforme 

extrato em anexo.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 09 de maio de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 165228 Nr: 7230-84.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Manoel Souza de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Takechi Iuasse - OAB:MT 

6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 7230-84.2012.811.0004 (CÓD. 165228)

Vistos.

Certifique-se acerca do desbloqueio do valor penhorado a fls. 47/48, 

conforme determinado na sentença prolatada nos autos de Embargos de 

Terceiro.

 Após, intime-se o autor para se manifestar, dando prosseguimento ao 

feito, sob pena de suspensão da presente execução.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 09 de maio de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 166252 Nr: 8655-49.2012.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Ronaldo Jose da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Eduardo da Silva - 

OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onildo Beltrão Lopes - 

OAB:MT 2.770

 VISTOS.

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada por Ronaldo Jose da Silva, 
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em face do Município de Barra do Garças, em que se faz necessário a 

realização de perícia contábil para dirimir quanto ao valor correto da 

execução.

As 231 o requerente vem aos autos informar que é beneficiário da justiça 

gratuita, não tendo meios de arcar com o custo da perícia.

Assim, deverá observar o disposto no artigo 95, §3°, II do CPC, em que a 

perícia será custeada com recursos alocados no orçamento do Estado de 

Mato Grosso.

Cientifique ainda o Sr. Perito que caso aceite o encargo fica desde já 

arbitrado para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 2º 

da Resolução CNJ-RES-2016/232, atento ao limite máximo da tabela de 

honorários periciais do anexo da referida Resolução, aumentada em 02 

(duas) vezes o valor máximo. Justifico a majoração dos honorários, em 

razão da grande dificuldade em se encontrar médico perito na região, 

onde há anos há um ciclo de recorrentes escusas por parte dos 

nomeados, bem como levando-se em consideração a distância do local 

para realização dos trabalhos.

Faculto desde já, nos termos do artigo 465, § 1º inciso I, II e III do Código de 

Processo Civil, às partes dentro de cinco (05) dias, contados da intimação 

do despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos e 

apresentar quesitos.

Com a perícia nos autos abra-se vista as partes a fim de que se 

manifestem no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 85091 Nr: 8284-27.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Alves Chagas & Cia Ltda, Silvio Alves 

Chagas, David Alves Chagas, Levi Alves Chagas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:MT 6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638, Rafael Costa Mendes - OAB:Mg 101.668

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar sobre a diligência infrutífera do Oficial de Justiça, 

conforme a certidão de fls 295.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270482 Nr: 1334-50.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salvador Moreira dos Santos, José Soares Pimentel, 

GILBERTO RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Neto & Santos Ltda, José Frazão 

Neto Santos, Salvador Moreira dos Santos, Almir Araujo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex da Mata Rocha - OAB:MT 

18.258-O, Jerônimo Alberto de Carvalho Custódio - OAB:22.434

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar sobre a diligência infrutífera do Oficial de Justiça, 

conforme a certidão de fls 69.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 258808 Nr: 12018-68.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helder Furtado Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 36,00 (trinta e seis reais), para cumprimento do mandado judicial 

expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 253500 Nr: 8694-70.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivan Luiz Salamoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO DORACIO MENDES - 

OAB:133066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação/impugnação acostada às fls. 148/184 destes autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 91769 Nr: 5592-21.2009.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jussara Delebrand Me, Silmaq S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silmaq S/A, Jussara Delebrand Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, JAMES ANDREI ZUCCO - OAB:10134, Jorge 

Humberto Ramos Almeida dos Reis - OAB:13560/MT, MARCOS 

GRUTZMACHER - OAB:6541, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 

5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS GRUTZMACHER - 

OAB:6541

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar as contrarrazões, em virtude da Apelação 

interposta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 204418 Nr: 6278-03.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUZA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS 

LTDA ME, Josemar Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:65.216 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 36,00 (trinta e seis reais), para cumprimento do mandado judicial 

expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 261400 Nr: 13865-08.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR MORZELLE TRANSPORTES ME, 

Josimar Morzelle, Laura Cristina Caldeira Morzelle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais), para cumprimento do mandado judicial 

expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 175401 Nr: 9091-71.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em face da ausência de bens do executado, conforme anexo de fls. 92, 

bem como a inércia da parte exequente, autos aguardarão no arquivo até 

provocação do autor, se encontrados os bens penhoráveis, nos termos 

do art. 921, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 198908 Nr: 3062-34.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCBW, TVB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHPW, AJW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscila Tauil Adolfo - OAB:MT 

16.693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B

 PROCESSO 3062-34.2015.811.0004 (CÓD. 198908)

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Vistos.

Cuida-se de execução alimentos movida por Janaína Célia Bonfim Wehren, 

neste ato representada por sua genitora, Tatiana Vieira Bonfim, em face 

de Marcelo Henrique Ferreira Wehren e Adolfo João Wehren.

Deferido o pedido de penhora online via sistema BACENJUD, em contas em 

nome dos executados, houve bloqueio do valor integral da ordem inicial.

 Dessa forma, acerca do valor penhorado, digam as partes no prazo de 10 

(dez) dias.

Oficie-se à diretoria da Conta Única do Poder Judiciário do estado de Mato 

Grosso, para que vincule a este feito o numerário transferido, conforme 

extrato em anexo.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 24 de abril de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 168398 Nr: 6-61.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vinicius Flávio Borges Barreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Lopes de Oliveira, J. Lopes de Oliveira 

& Oliveira Ltda, Joaquim Lopes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Flavio Borge Barreto - 

OAB:81629/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327

 PROCESSO 6-61.2013.811.0004 (CÓD. 168398)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por Vinicius Flávio Borges 

Barreto em face de Joaquim Lopes de Oliveira, visando o pagamento dos 

honorários sucumbenciais .

Deferido o pedido de penhora online via sistema BACENJUD, em contas em 

nome do executado, houve bloqueio do valor integral da ordem inicial.

 Dessa forma, acerca do valor penhorado, digam as partes no prazo de 10 

(dez) dias.

Oficie-se à diretoria da Conta Única do Poder Judiciário do estado de Mato 

Grosso, para que vincule a este feito o numerário transferido, conforme 

extrato em anexo.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 24 de abril de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 179469 Nr: 1464-79.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ellis Modas Confecções & Calçados Ltda - Me, Libia 

Saadeh Rajih Badaiwi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Detran / MT - Departamento Estadual de 

Trânsito de Mato Grosso, HDI Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Alves Martins 

Jacarandá - OAB:OAB/MT 10.827, MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA - 

OAB:5.746/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Analisando os autos, denota-se a existência de erro material na sentença 

de fls. 161/166, no que tange a condenação dos honorários 

advocatícios:“ficando cada parte responsável pelo pagamento dos 

honorários advocatícios devidos aos seus respectivos patronos, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada, nos termos do art. 20, § 4º 

do referido “Codex”, sem compensação”.Os honorários de sucumbência, 

em regra, são devidos pela parte vencida ao advogado do vencedor, 

conforme dispõe o artigo 85, caput, do CPC.Ademais, o magistrado na 

época ao condenar ao pagamento de honorários advocatícios vedou a 

compensação, o leva a crer que a real intenção era que cada parte 

arcasse com o pagamento dos honorários advocatícios da outra parte, 

nos termos do artigo 85, §14, do CPC.Desta forma, nos termos do art. 494, 

I do CPC retifico a referida sentença, fazendo constar: “ficando cada parte 

responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios devidos ao 

patrono da parte contrária, os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) 

para cada, nos termos do art. 20, § 4º do referido “Codex”, sem 

compensação”Deverá ser desconsiderada a redação anterior, 

considerando-se o erro material devidamente sanado, procedendo-se 

então, à sua devida publicação.No mais, a sentença permanecerá 

inalterada.Intimem-se as partes dessa decisão.Cumpra-se a decisão de 

fls. 209.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 67550 Nr: 1096-17.2007.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange Fonseca de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, União - Fazenda 

Nacional, Detran / MT - Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

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

Mato Grosso - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 VISTOS.

1. Ciente do acórdão de fl. 205-vº, que negou provimento ao recurso de 

apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a decisão de 

fls. 166/170.

 2. Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo para, em 

05 (cinco) dias, requererem o que entenderem de direito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 238684 Nr: 15249-40.2016.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDLdS, MSL, RMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS proposta por Lucas Daniel Lopes da 

Silva, menor impúbere, representado por sua genitora Mariana Silva 

Lopes, em face de Johnathan Antonio da Silva.

À fl. 53, em audiência de conciliação realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos desta comarca, as partes firmaram acordo com 

relação ao pagamento dos alimentos, guarda e direito de visitas do filho 

menor.

Às fls. 57/58 o Ministério Público manifestou-se pela homologação do 

acordo entabulado.

É o sucinto relatório. Decido.

Verifica-se que as partes são legítimas e capazes, bem como estão 

regularmente representadas nos autos.

Uma vez que os direitos do infante mostram-se resguardados, 

HOMOLOGO, por sentença judicial, os termos acordados à fls. 53, a fim de 

que produza seus efeitos jurídicos e legais e, consequentemente, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

III, b, do Código de Processo Civil.

No que concerne ao compromisso definitivo de guarda, as partes acordam 

que a aguarda do filho menor pertencerá unilateralmente à genitora. Sendo 

assim DEFIRO o pedido de guarda definitiva do infante Lucas Daniel Lopes 

da Silva à requerente Mariana Silva Lopes, bem como o direito de visitas 

conforme acordado.

Lavre-se termo de guarda definitiva.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 251210 Nr: 7130-56.2017.811.0004

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Leonardo Cantuário de 

Abreu - OAB:21440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Homologação de Acordo, referente à Ação de Divórcio 

Consensual c/c partilha de bens c/c regulamentação de guarda e visitas 

entre Leticia Lira Silva Ataides e Wesley Borges Ataides.

As partes entabularam o acordo de fl. 43 em audiência de conciliação no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos desta Comarca e solicitam a 

homologação do mesmo.

As fls. 45/46, o Ministério Público manifestou-se favorável à homologação 

do acordo entabulado entre as partes.

 Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO

DECIDO

Conforme consta nos autos, as partes entabularam acordo referente ao 

próprio divórcio e partilha de bens, bem como guarda do filho menor e 

direito de visitas, solicitando, portanto, a homologação do mesmo.

Face ao exposto, considerando a transação efetuada entre as partes, 

HOMOLOGO por sentença o acordo pactuado as fls. 43, para que 

produza jurídicos e legais efeitos, e, em consequência, julgo extinto o 

presente processo com resolução do mérito, o que faço com base no art. 

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

No que concerne ao compromisso definitivo de guarda, DEFIRO o pedido 

de guarda compartilhada em relação ao filho menor Nathanael Lira Ataídes. 

As partes dispensam pedido de pensão.

 Expeça-se o mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil da 

comarca de Barra do Garças/MT.

A requerente varoa passará a usar o nome de solteira, qual seja Leticia 

Lira Silva.

 Deixo de condenar as partes em custas processuais e honorários 

advocatícios.

Após ocorrendo o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas 

pertinentes.

 P. R. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272530 Nr: 2659-60.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO SOCORRO E LOCADORA BOA VIAGEM LTDA - 

ME, Cássia Santos Manciolli, Omar de Oliveira Junior

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de ação de embargos à execução, ajuizada por Auto Socorro e 

Locadora Boa Viagem Ltda – Me, representada por Cássia Santos 

Manciolli e Omar de Oliveira Junior, em face de Banco do Brasil S/A.

 Os autores pleiteiam os benefícios da Gratuidade da Justiça, sem que 

contudo traga informações que comprovem sua hipossuficiência, não 

acostando aos autos qualquer documento que comprove os elementos de 

convicção de que deve serem beneficiários da justiça gratuita.

 Sendo assim, necessário que os requerentes emendem a inicial, juntando 

documentos que comprovem a hipossuficiência alegada e documentos 

pessoais, uma vez que não foram colecionados na inicial.

Ante o exposto:

1. Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a Inicial, 

sob pena de indeferimento da mesma.

2. Decorrido o prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença 

extintiva, nos termos do art. 485, I do CPC.

 3. Promovida à emenda, nova conclusão.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 186782 Nr: 7688-33.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Planel Engenharia e Serviços Elétricos Eireli - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ataide Garcia de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Justino da Silva - 

OAB:15695/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÚCIA HELENA RODRIGUES 

DA SILVA BENSI - OAB:4456/MT

 PROCESSO Nº 7688-33.2014.811.0004 (CÓD. 186782)

Vistos.

Realizada a pesquisa de ativos financeiros nas contas em nome do 

executado, via sistema BACENJUD, esta restou infrutífera, conforme 

extrato anexo.

Dessa forma, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 10 

(dias), indicando bens passiveis de penhora ou requerendo o que 

entender de direito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 24 de abril de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 101131 Nr: 6134-05.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olga Klug Scharfenberg, Olga Klug 

Scharfenberg

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 PROCESSO CÓD. 101131

Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública Estadual em 

face de Olga Klug Scharfenberg.

Deferido o requerimento de fls.57 e realizada a busca de ativos em nome 

da empresa executada e sua sócia, via sistema BACENJUD, esta restou 

infrutífera, conforme comprovante anexo.

 Dessa forma, em face da ausência de bens, intime-se o exequente para 

se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, indicando bens passíveis de 

penhora, sob pena de suspensão do feito.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 24 de abril de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 228021 Nr: 7748-35.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Rogério Vilela Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Bento Cavallieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIO NAGE HADDAD 

COUTINHO - OAB:14774/A/10.337, THANYA ALVES MARTINS - 

OAB:14996/B-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO MAIA - 

OAB:67217, Pollyana Soares Matos - OAB:MT 18.383

 Ante o exposto dou por saneado o presente feito sendo que entendo que 

a causa não está suficiente madura para o proferimento de sentença, nos 

moldes estabelecidos pelo art. 330 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de junho de 2018, às 

16h00min (horário de MT). Intimem-se as partes a apresentarem rol de 

testemunhas cuja oitiva se pretende, no prazo de 15 (quinze) dias a 

contar da intimação desta decisão, sob pena de restar precluso tal direito, 

nos termos do art. 357, §4º do CPC, caso não tenha sido apresentado. 

Ademais, em razão de que hoje vigora em nosso ordenamento verdadeiro 

princípio constitucional processual, inserido pela Emenda Constitucional 

45, de se assegurar economia e celeridade por meio de tentativa da 

conciliação, saliento que com fulcro no art. 139, V do CPC, na mesma 

ocasião da audiência acima designada será oportunizada as partes nova 

tentativa de conciliação.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 225271 Nr: 6062-08.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerâmica Progresso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 225271

Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida pelo Município de Barra do Garças-MT 

em face de Cerâmica Progresso.

 Compulsando os autos verifica-se que o valor total objeto dessa 

execução encontra-se dentro dos parâmetros legais ensejadores da 

cobrança judicial, razão pela qual chamo o feito à ordem para tornar sem 

efeito a decisão proferida a fls.23.

 Tendo em vista que ocorreu somente a citação da empresa, representada 

por sua sócia proprietária, conforme se vê na certidão de fls.15, foi 

deferido o pedido de consulta de ativos financeiros somente em relação à 

pessoa jurídica, tendo esta resultado infrutífero.

 Dessa forma, em face da ausência de bens, intime-se o exequente para 

se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, indicando bens passíveis de 

penhora, e promovendo a citação das demais executadas, sob pena de 

suspensão do feito.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 24 de abril de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 222811 Nr: 4555-12.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldemir Alves Bettini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 PROCESSO CÓD. 222811

Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial movida por Banco Bradesco 

s/a em face de Aldemir Alves Bettini.

 Foi deferido o pedido de informações acerca da existência de ativos 

financeiros em nome do executado, conforme extrato em anexo.

 Entretanto, considerando que o total encontrado sequer custeia as 

providências burocráticas da execução, desbloqueio os valores de 

R$15,26 e R$2,96. Assim, reputo não haver valores consideráveis para 

bloqueio.

 Dessa forma, em face da ausência de bens, intime-se a parte exequente 

para se manifestar indicando bens passíveis de penhora ou requerendo o 

que entender de direito.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 24 de abril de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 173798 Nr: 7020-96.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleito Teodoro de Queiroz, Elaine Aparecida 

Rocha de Queiroz

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 7020-96.2013.811.0004 (CÓD. 173798)

Vistos.

Realizada a pesquisa de ativos financeiros nas contas em nome dos 

executados, via sistema BACENJUD, esta restou infrutífera, conforme 

extrato anexo.

Dessa forma, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 10 

(dias), indicando bens passiveis de penhora, sob pena de suspensão da 

execução nos termos do artigo 921, III, do CPC.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 24 de abril de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 251323 Nr: 7214-57.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enily Alves Paez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Life Med Clinica Médica e Diagnostico por 

Imagem Ltda Me, Frederico de Oliveira Lima, Reuller Deibas Pires da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, 

Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Rafael Jara Bigio - 

OAB:MT 20194, Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 VISTOS.

Intimem-se as partes a especificarem as provas que ainda pretendem 
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produzir no prazo de 15 (quinze) dias, justificando-as.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 160826 Nr: 1543-29.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WARFdM, CVRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B, Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035, 

Milton Antônio Martini Fernandes- Defensor Público - OAB:, Paulo 

Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934, Ricardo Tibério - OAB:MT 12.498-B, Wesley Eduardo 

da Silva - OAB:MT 13.617

 PROCESSO CÓD. 160826

Vistos.

Deferido pedido de penhora online nas contas em nome do executado, via 

sistema BACENJUD, este restou infrutífero, conforme extrato anexo.

Dessa forma, em face da ausência de bens penhoráveis nas instituições 

bancárias, oficie-se conforme requerido pela exequente a fls.122.

 Após, com a resposta do ofício, abra-se vista a autora para 

manifestação, de modo a indicar bens passíveis de penhora ou requerer o 

que entender de direito.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 24 de abril de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 168911 Nr: 827-65.2013.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Renato Resende Mansur

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Fredulin Scherer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onélia Francisca Guimarães - 

OAB:12.826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT

 PROCESSO CÓD. 168911

Vistos.

Expeça-se o competente alvará de levantamento de valores depositados 

voluntariamente pelo executado, realizado a fls. 120/121, em favor do 

exequente, observando-se a conta indicada a fls.127.

 Considerando que a parte exequente fora intimada sobre o acordo 

proposto pela parte executada, a fls.120/121, manifestou-se requerendo o 

levantamento do percentual depositado, no entanto negou o parcelamento 

do excedente, foi deferida a realização de novas diligências junto ao 

sistema informatizado visando encontrar valores ou bens passíveis de 

penhora, uma vez que o exequente não está adstrito a aceitar as 

condições de pagamento propostas pelo executado, podendo se valer de 

outros meios para satisfazer a obrigação.

 Entretanto, conforme comprovante anexo, retirado da consulta realizada 

pelo sistema BACENJUD, a diligência restou infrutífera. Assim, tendo em 

vista que o total encontrado sequer custeia as providências burocráticas 

do processo, desbloqueio o valor de R$4,95 e reputo não haver valores 

consideráveis para bloqueio.

 Dessa maneira, em face da ausência de bens, intime-se o autor para se 

manifestar, indicando bens passíveis de penhora ou requerendo o que 

entender de direito.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 24 de abril de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 169098 Nr: 1078-83.2013.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Osmar Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Cuiabá - Cooperativa de Serviço 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, Joaquim Felipe Spadoni - 

OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT, Jose 

Eduardo Polisel Gonçalves - OAB:12009

 Diante do exposto, julgo extinto o processo de execução, em virtude do 

pagamento, com base no art. 924, II do Código de Processo 

Civil.Expeça-se o competente alvará de levantamento dos valores 

bloqueados remanescentes, em favor do executado, observando-se as 

contas indicadas as fls. 392.Em outras custas ou honorários.Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se em definitivo os autos, com as devidas 

cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 169192 Nr: 1189-67.2013.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Construtora do Vale Ltda, Divino Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magnolia Martins Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Expeça-se mandado de penhora e avaliação de bens.

Retornando infrutífera a diligência, independente de novo despacho, os 

autos ficarão suspensos até que o exequente encontre bens a expropriar.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 267969 Nr: 17984-12.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diferencial Locadora de Veículos Ltda Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clair Antônio Boronio e Cia Ltda, Bradesco 

Auto/Re Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Cesar Souza Lima - 

OAB:13114-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Designo nova data para a audiência de instrução e julgamento, a ser 

realizada no dia 14 de junho de 2018, às 12h30min (horário de MT).

Ademais, em razão de que hoje vigora em nosso ordenamento verdadeiro 

princípio constitucional processual, inserido pela Emenda Constitucional 

45, de se assegurar economia e celeridade por meio de tentativa da 

conciliação, saliento que com fulcro no art. 139, V do CPC, na mesma 

ocasião da audiência acima designada será oportunizada as partes nova 

tentativa de conciliação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 209490 Nr: 9222-75.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmelita Marques de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pedido de fls. 35.

Proceda-se o desentranhamento das CDAs n° 175408 e 175409, 
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promovendo as devidas anotações.

Intime-se o exequente, para no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento provisório, conforme artigo 40 da Lei 6.830/80, atualizar o 

débito e indicar bens passíveis de penhora.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 171532 Nr: 4267-69.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Curinga dos Pneus Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Divino Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonia Selma Silva - 

OAB:8173/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a certidão retro, proceda-se à intimação da parte autora 

pessoalmente, para no prazo de 10 (dez) dias requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção do feito.

 Após, nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 180992 Nr: 2894-66.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Assunção Nunes - 

OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a certidão retro, proceda-se à intimação da parte autora 

pessoalmente, para no prazo de 10 (dez) dias requerer o que entender de 

direito sob pena de extinção do feito.

 Após, nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 101361 Nr: 6364-47.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vascovel Distribuidora de Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pedido de fls. 49.

Proceda-se o desentranhamento das CDAs n° 147116, 147120 e 147124, 

promovendo as devidas anotações.

Intime-se o exequente, para no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento provisório, conforme artigo 40 da Lei 6.830/80, atualizar o 

débito e indicar bens passíveis de penhora.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 165882 Nr: 8121-08.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Cardoso Silva Júnior, Sérgio Cardoso 

Silva Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Ciente do acórdão de fl. 192, que deu provimento parcial ao agravo de 

instrumento interposto pela parte requerida.

 2. Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, requererem o 

que entenderem de direito nos autos.

3. Cumpra-se a decisão do Egrégio Tribunal constante às fls. 192/195.

Cumpra-se expedindo o necessário.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 195643 Nr: 908-43.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elza Ribeiro Vanderley, Cléia Moreira de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Blainy Danilo Matos Barbosa 

- OAB:MT 16.023

 Mister ressaltar, o delito previsto no art. 339 do CP exige consciência 

inequívoca da falsidade da imputação, não se podendo falar em 

denunciação caluniosa, quando as acusadas tinha motivos para crer em 

prática delituosa, pois conforme supramencionados, o idoso estava sob 

os cuidados de Thamires Ribeiro Wanderley, e realmente os fatos 

ocasionadores da denúncia ocorreram, mesmo tendo este último sido 

absolvido nos autos que originou esta ação.Assim, inexistindo justa causa 

para o prosseguimento da ação, ante a ausência do dolo, a rejeição da 

denúncia, é a medida a se impor, nos termos do artigo 395, III, 

CPP.3.Dispositivoa)Rejeito a denúncia em relação as denunciadas Elza 

Ribeiro Vanderley e Cléia Moreira de Souza, nos termos do artigo 395, III, 

CPP;b)Intime-se. Após, arquive-se.Barra do Garças, 10.5.2018Douglas 

Bernardes RomãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 102294 Nr: 7297-20.2010.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor Arantes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 Decisão

Autos cód. 102294

2. Dispositivo

a) Incluo a relação jurídica processual submetida à sessão de julgamento 

pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, na sessão ordinária do dia 

20.08.2018, às 7h30min (MT);

b) Apresentado rol de testemunhas, conforme fls. 275, intimem-se as 

testemunhas da terra (itens 1 e 2), não sendo necessária a intimação da 

testemunha de item 3;

 c) Expeça-se precatória para intimação do réu (fl. 233);

d) Após o sorteio, convoquem-se os Jurados sorteados (art. 434, CPP, 

alterado pela Lei 11.689/2008) para o mês de agosto;

e) Providencie-se cópia da pronúncia aos jurados (art. 472, parágrafo 

único, CPP);

f) Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 192699 Nr: 12169-39.2014.811.0004

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ray Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAY SOARES, Rg: 037609002009-0, 

Filiação: Luzia Silva Soares e Sodonaly Soares, data de nascimento: 

03/05/1986, brasileiro(a), natural de João Lisboa-MA, convivente, 

vendedor ambulante. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Informar nos autos, os dados da Conta bancária, a fim de 
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retituir o Valor da Fiança depositada na Conta Única do Tribunal de Justiça

Despacho/Decisão: 1. Ante a certidão de fl. 57 e a qualificação do 

suspeito (vendedor ambulante, residente no barraco dos ciganos), 

intime-se-o, para fins da decisão de fl. 51, por edital, com parzo de 15 

(quinze) dias.2. Ultrapassando o prazo, remeta-se o valor para conta 

judicial vinculada à Res. 154/CNJ e, após, arquive-se.

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

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

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

digitei.

Barra do Garças, 14 de maio de 2018

Vitor Eduardo Rocha Lima Castaldelli Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 198665 Nr: 2921-15.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtenir Gonçalves da Cruz, Mario Edmilson 

Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 198665

Em 15.05.2018, às 16h04min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes e o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Consignada a 

presença da estagiária de direito Geovana Castro da Costa. Ausentes os 

réus. Após, o MM Juiz, determinou: “1. O réu Mario Edmilson Amorim está 

preso no presídio de Água Boa – MT, e sua não apresentação viola o 

direito de confrontação, pelo que designo audiência para 07.11.2018, às 

15hrs30min (MT), devendo ambos os réus requisitados. 2. Saem as 

testemunhas Fernando Cavalcante Farias e Janes Resplante de Paula 

devidamente intimados.” Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o 

presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 161760 Nr: 2710-81.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Misael Nascimento Filho, Stefânio Rodrigues da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 Termo de Assentada

Autos de cód. 161760

Em 15.05.2018, às 15h20min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Advogado Sidnei Rodrigues de Lima e o Defensor 

Público Hugo Ramos Vilela. Consignada a presença das estagiárias de 

direito Geovana Castro da Costa, Katiuscia Leandro Lopes de Souza e 

Juliana Santos Coimbra. Presente o réu Misael Nascimento Filho. Ausente 

o réu Stefânio Rodrigues da Silva. Realizada a oitiva das testemunhas 

Claudio Lionis Gonzaga e Ronilda Nascimento de Lima. Realizado o 

interrogatório do réu Misael Nascimento Filho. A defesa técnica do réu 

Misael Nascimento Filho manifesta pela desistência da testemunha Eder 

Rezende Camargo. Após, o MM Juiz, determinou: “1. Declaro a revelia do 

réu Stefânio Rodrigues da Silva. 2. Homologo a desistência da testemunha 

Roberto Leandro. 3. Vistas às partes para alegações finais por 

memoriais.” Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo 

que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 272109 Nr: 2365-08.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odilon Pereira da Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 Decisão

Autos de Cód. 272109

Trata-se de executivo de pena instaurado em desfavor de Odilon Pereira 

da Fonseca, nascido em 25.06.1977, filho de Maria Dionália Rodrigues 

Fonseca e Osvaldo Pereira da Fonseca, ostentando a seguinte 

condenação executada nestes autos:

a) Guia de fls.4/4v, com condenação de 02 (dois) anos reclusão em 

regime aberto, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas 

restritivas de direito, pelo crime previsto no artigo 14, da Lei 10.826/03; 

Data do fato: 29.05.2013 (fl.4); Recebimento da denúncia 09.08.2013; 

Sentença prolatada no dia 04.12.2014 (fl. 14); Trânsito em julgado para o 

MP: 18.04.2016; Trânsito em julgado para a defesa e réu: 18.04.2016.

1. Considerando a substituição da pena por duas restritivas de direito, fixo 

ao reeducando, interdição temporária de direito consistente:

a) Prestação pecuniária no valor de 5(cinco) salários mínimos vigentes, 

considerando a situação econômica do reeducando, para fins da 

resolução 154 do CNJ, ante ausência de consequência do ato ilícito;

b) Comparecer em Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas 

atividades e manutenção do endereço atualizado.

2. Elabore-se cálculo de pena.

3. Incabível indulto e comutação, ante a suspensão do art. 8º, I e III, do 

Decreto nº 9.246/2017, em sede da MC/ADI nº 5874/DF-STF;

4. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 15.05.18

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 181937 Nr: 3734-76.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Farias Rodrigues Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Paula Gomes - 

OAB:37682/GO

 Decisão

Autos nº 181937

Trata-se de executivo de pena, em desfavor de João Farias Rodrigues 

Filho, filho de João Farias Rodrigues Filho e Maria do Livramento 

Alexandrina, ostentando as seguintes condenações executadas nestes 

autos:

a) Guia de fls. 06/06v: Pena: 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) 

dias, de reclusão, mais 70 (setenta) dias-multa à razão de 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo; Crime: art. 157, § 2º, II e no art. 155, § 4º, 

inciso IV, ambos do Código Penal e no art. 244-B da Lei 8.069/90; Regime: 

semiaberto; Data do fato: 09.09.2011; Recebimento da denúncia: 

30.09.2011; Prisão em: 19.09.2011 e soltura em: 25.01.2012; Sentença: 

25.01.2012; Trânsito em julgado para o MP: 01.11.2013; Trânsito em 

julgado para a defesa e réu: 23.10.2013;

b) Guia de fls. 51/51-v: Pena: 05 (cinco) anos, 08 (dez) meses, de 

reclusão e 120 (vinte) dias-multa; Crime: art. 157, § 2º, I e II, do Código 

Penal; Regime: semiaberto; Data do fato: 28.11.2010; Recebimento da 

denúncia: 01.03.2011; Prisão em: 18.01.2011 e soltura em: 27.04.2011; 

Sentença: 26.03.2014; Trânsito em julgado para o MP: 09.04.2014; Trânsito 

em julgado para a defesa: 17.04.2014;

Ao compulsar os autos, denoto a existência de cálculo de pena à fl. 191, 

apontando como data de progressão de regime o dia 04.04.2018.

 Consta nos autos apenas o atestado de conduta carcerária encartado à 

fl.104, no entanto após a regressão cautelar ao regime fechado, não 

consta nos autos atestado que ateste a conduta posterior do reeducando.

Presentes os requisitos objetivo e subjetivo, promovo o reeducando ao 

regime semiaberto dado ao preenchimento do requisito temporal, 

fixando-lhe as seguintes condições do regime semiaberto, ante a ausência 

de colônia agrícola, industrial ou similar nesta Comarca:

a) permanecer em recolhimento domiciliar das 20:00 hrs até 05:00h (BSB) 

nos dias úteis, e permanecer todos os sábados, domingos e feriados em 

recolhimento domiciliar;

b) frequentar o projeto Extensão 2017 – Univar, devendo comparecer na 
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Univar, às 13:00, munido de documentos pessoais, todos os sábados;

c) não se ausentar da cidade onde reside, por mais de 05 dias, sem prévia 

comunicação ao Juízo, sendo estipulado o prazo máximo de 30 (trinta) 

dias de ausência, que não poderá se repetir durante um ano;

 d) comparecer em Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas 

atividades;

 e) caso alterar de endereço, comunicar previamente ao Juízo;

f) apresentar comprovação de trabalho lícito em 60 (sessenta) dias, salvo 

impossibilidade demonstrada de fazê-lo;

g) Não ingerir bebidas alcoólicas, nem usar entorpecentes, nem cometer 

crimes, nem possuir armas ou munições, nem portar instrumentos 

capazes de ofender a integridade física de alguém;

 h) Não fixar domicílio ou residência em outro estado da federação sem 

prévia autorização do Juízo da Execução Penal;

 i) No ato da intimação desta decisão, informar endereço de residência;

Expeça-se alvará de soltura em favor do reeducando.

 No ato do cumprimento do alvará de autorização o Oficial de Justiça 

deverá indagar o reeducando se irá residir nesta cidade, declinando seu 

endereço.

 Caso o reeducando manifeste interesse em residir em outra comarca do 

Estado de Mato Grosso, remeta-se o presente executivo àquela urbe, 

independentemente de nova conclusão.

 Elabore-se novo cálculo, com data-base em 04.04.2018, alterando o 

regime para o semiaberto.

Substitua-se a guias de fls. 51/51-v, por definitiva, com as seguintes 

retificações: Trânsito em Julgado para a defesa: 17.04.2014; Trânsito em 

Julgado para o réu: 18.06.2014.

 Incabíveis indulto e comutação, ante o a regressão de regime operada à 

fl. 413 e 440 em razão de falta grave, nos 12 (doze) meses que 

antecederam à edição do Decreto nº. 9.246/17 (art. 4º, inciso I).

Considerando o requerimento do reeducando em fls.180 e 190, vistas a 

Defensoria Pública, para patrocinar o reeducando em sua defesa, uma 

vez que este manifestou interesse de constituir defensor público.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 15.05.2018

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 180945 Nr: 2849-62.2014.811.0004

 AÇÃO: Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Rodrigues de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 180945

Em 15.05.2018, às 15h20min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Advogado Sidnei Rodrigues de Lima e o Defensor 

Público Hugo Ramos Vilela. Consignada a presença da estagiária de direito 

Geovana Castro da Costa. Ausente o réu. Após, o MM Juiz, determinou: 

“1. Diante a certidão de fl. 93, vistas às partes para alegações finais por 

memoriais.” Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo 

que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 257745 Nr: 11308-48.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Lucia Ribeiro Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 257745

Em 15.05.2018, às 13h48min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes e o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Consignada a 

presença das estagiárias de direito Geovana Castro da Costa, Katiuscia 

Leandro Lopes de Souza e Juliana Santos Coimnra. Presente a ré. 

Realizada a oitiva das testemunhas Valdemiro Gonçalves da Silva e 

Gerainy C. Correa. Realizado o interrogatório. Ministério Público e 

Defensoria Pública desistem da testemunha Roberto Leandro. Após, o MM 

Juiz, determinou: “1. Vistas às partes para alegações finais por memoriais. 

2. Homologo a desistência da testemunha Roberto Leandro” Nada mais 

havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado por 

todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 189301 Nr: 9731-40.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tallis Vinicius Silva Godoy Carlos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, Edval Martins Marconcini - OAB:MT 20.331

 Termo de Assentada

Autos de cód. 189301

Em 15.05.2018, às 13h48min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão e o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes. Registra-se a nomeação, para o ato, do Defensor Público 

Hugo Ramos Vilela, diante da ausência da defesa técnica do réu. 

Consignada a presença da estagiária de direito Geovana Castro da Costa. 

Ausente o réu. Realizada a oitiva das testemunhas Emerson Rubens 

Mendonça Rodrigues e Valdemir Antônio Frizon. A Defensoria Pública 

postula a aplicação do art. 265, do CPP. Após, o MM Juiz, determinou: “1. 

Decreto a revelia do acusado. 2. Vistas às partes para alegações finais, 

devendo-se a defesa técnica constituída ser intimada por Dje. 3. Aplico à 

defesa técnica constituída faltosa a multa mínima do art.265, do CPP .” 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 189301 Nr: 9731-40.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tallis Vinicius Silva Godoy Carlos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, Edval Martins Marconcini - OAB:MT 20.331

 Termo de Assentada

Autos de cód. 189301

Em 15.05.2018, às 13h48min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão e o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes. Registra-se a nomeação do Defensor Público Hugo 

Ramos Vilela, diante da ausência da defesa técnica do réu. Consignada a 

presença da estagiária de direito Geovana Castro da Costa. Ausente o 

réu. Realizada a oitiva das testemunhas Emerson Rubens Mendonça 

Rodrigues e Valdemir Antônio Frizon. Após, o MM Juiz, determinou: “1. 

Decreto a revelia do acusado. 2. Vistas às partes para alegações finais, 

devendo-se a defesa técnica constituída por Dje.” Nada mais havendo a 

tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado por todos os 

presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 176787 Nr: 10869-76.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Teixeira Gomes, Fernandes Ribeiro 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 Em 10.05.2018, às 13h40min, na sala de audiência, presente a MM Juiz de 

Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, a advogada Larissa Alves Canedo (OAB-22542/MT). 
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Ausente o réu Fernando Ribeiro da Silva. O MM Juiz decidiu: “1. Ausente o 

réu Fernando Ribeiro da Silva e tendo recusado a proposta de suspensão 

condicional do processo (fl. 99), tendo já havido o recebimento da 

denúncia (fl. 78), sai da defesa técnica intimada para apresentar resposta 

à acusação e procuração para o foro”. Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes em 

audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 159858 Nr: 206-05.2012.811.0004

 AÇÃO: Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Carlos Cunha Moni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 1. Ante a juntada da oitiva da testemunha Daniel Pereira Castro, vistas às 

partes para alegações finais.

2. Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169605 Nr: 1731-85.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo dos Santos Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULLIANE ALVES DA SILVA - 

OAB:18251, TIAGO DA SILVA MACHADO - OAB:17908

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PABLO DOS SANTOS CHAVES, Cpf: 

02248439156, Rg: 2007255-4, Filiação: Lucimar Raimundo dos Santos e 

Raimundo Nonato Chaves, data de nascimento: 09/07/1989, brasileiro(a), 

natural de Vila Rica-MT, casado(a), servente, Telefone 

99291-6683/984309688. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar o 

acusado PABLO DOS SANTOS CHAVES, nas sanções do artigo art. 129, 

§ 9º do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006. O delito 

previsto no art. 129, § 9º do CP possui pena de detenção, de 3 meses a 3 

anos.Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, 

analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos 

razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo a 

pena-base em 3 meses de detenção, pena esta que torno definitiva, 

deixando de diminuí-la em razão da confissão (CP, art. 65, III, “d”), por tê-la 

fixado no mínimo legal, inexistindo outras circunstâncias capazes de 

modificá-la.Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena 

privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2º, “c” do Código 

Penal.Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos, ante a ausência do requisito legal previsto no art. 44, I do 

CP.Deixo de condenar o réu no pagamento das custas e despesas 

processuais, por ser pobre na forma da Lei.P. R. I. C.Transitada em 

julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, comuniquem-se o INI 

e o TRE, expeça-se guia de execução penal e se arquivem os autos, com 

as baixas necessárias.Barra do Garças, 24 de maio de 2016.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marimeire Bezerra da 

Silva, digitei.

Barra do Garças, 16 de maio de 2018

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 276877 Nr: 5335-78.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Filinto Correa da Costa Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUENDEL ROLIM - 

OAB:MT10858

 Vistos.

Cumpra-se, servindo a cópia como mandado.

Designo o dia 22/08/2018, às 15:45 horas (horário oficial de Cuiabá/MT) 

para proceder com a inquirição da testemunha.

 Caso a diligência se torne infrutífera, deverá a escrivania retirar a 

audiência de pauta, ficando, desde já, autorizada a devolução da 

deprecada ou o encaminhamento, de forma itinerante, a outra comarca, 

independentemente de nova conclusão.

Oficie-se ao Juízo Deprecante, informando a distribuição da presente 

missiva.

Com o efetivo cumprimento do ato deprecado, devolva-se com nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 94866 Nr: 8628-71.2009.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weno Gonçalves Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejalma Ferreira dos Santos 

- OAB:12062, Fernando César Bortolaia - OAB:MT 5.444

 IMPULSIONO os presentes autos afim de procerder à intimação do 

advogado do acusado, DEJALMA FERREIA DOS SANTOS, OAB/MT 

12.062, para que, no prazo legal, oferece defesa preliminar nos presentes 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 174508 Nr: 7921-64.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 Vistos, etc.

1. Recebo a apelação interposta pela defesa (CPP, art. 593).

2. Intime-se o apelante para apresentar suas razões, no prazo de 08 (oito) 

dias (CPP, art. 601).

3. Oferecidas (CPP, art. 600), abra-se vistas ao Ministério Público para 

contrarrazoar.

4. Após, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Intimem-se e se cumpra.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 204446 Nr: 6294-54.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Samir Mahmud Castro Wadi 

- OAB:19.003, Walter George Ramalho de Lima - OAB:18.256/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NELSON CLARO FILHO, Cpf: 

70105407135, Rg: 001431725, Filiação: Antonia José da Silva e de Nelson 

Claro, data de nascimento: 26/03/1981, brasileiro(a), natural de 

Ladário-MS, convivente, entrega prod. de limpeza/serv.gerais, Telefone 

9225-4903. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 
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responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos, etc.Defiro a cota ministerial retro.Cite-se o acusado, por 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 361, do CPP, com 

os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 

396, caput).Na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, 

caput).Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Janeth da Guia V. M. P. 

Leal, digitei.

Resumo da Inicial: O DENUNCIADO COMO INCURSO ESTÁ A CONDUTA 

PRATICADA, NOS PRECEITOS DO ART. 217-A, CAPUT, POR DIVERSOS 

VEZES, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 

1º, VI DA LEI Nº 8.072/90, C/C ART. 7º, III DA LEI Nº 11.340/2006

Barra do Garças, 16 de maio de 2018

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 277594 Nr: 5820-78.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Francisco dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Batista de Farias - 

OAB:48315/GO

 Vistos.

Designo o dia 29/08/2018, às 13:00 horas (horário oficial de Cuiabá/MT) 

para proceder com a inquirição da testemunha.

Proceda-se com as intimações e/ou requisições necessárias.

Oficie-se ao Juízo Deprecante acerca da distribuição da missiva, da 

audiência designada.

Ciência ao Ministério Público.

Caso a diligência se torne infrutífera, deverá a escrivania retirar a 

audiência de pauta, ficando, desde já, autorizada a devolução da 

deprecada ou o encaminhamento, de forma itinerante, a outra comarca, 

independentemente de nova conclusão.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 15 de maio de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002000-68.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME FRAGA GUIMARAES E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEVER CARMO SILVA NETO OAB - MT24084/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI PEREIRA DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito. Proceda o 

imediato arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as 

cautelas de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros 

incidentes eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, 

enviando oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 30 de Abril 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000783-53.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUARES BATISTA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUARES BATISTA MACHADO OAB - MT0020185A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BLUE GROUP PARTICIPACOES E COMERCIO ELETRONICO LTDA 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: JUARES BATISTA MACHADO - MT0020185A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

03/07/2018 Hora: 12:40 /MT, sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001522-60.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BARBOSA LUBRIFICANTES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES DE MORAES OAB - MT0021078A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO OLIVEIRA DE ORLANDO (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e com base no Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte 

Reclamante/Exequente BARBOSA LUBRIFICANTES LTDA - EPP, por meio 

de seu Advogado(a) BRUNA GOMES DE MORAES - MT0021078A, para se 

manifestar na continuidade do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001536-44.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON JOSE DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME LINARES NOLASCO (REQUERIDO)

 

Ante o teor da decisão proferida em sede de mandado de segurança, 

conforme se verifica do ofício inserto nos autos, SUSPENDO a presente 

demanda até ulterior deliberação judicial. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-63.2018.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

LEDIANE ARRUDA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000789-60.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RHANIEL HELICO MENEZES BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - MT0014519A, 

FABIO JOSE DOS SANTOS - MT0016263Apara que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 03/07/2018 Hora: 16:00/mt , 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000633-72.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEANDER BRITO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Tendo em vista a petição contida no ID 13143308, DETERMINO seja 

intimada a parte autora para que, no lapso temporal de 15 (quinze) dias, 

informe se ainda persiste o pedido de tutela provisória de urgência. Após, 

faça conclusos. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010704-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO BORANGA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. DETERMINO que a secretaria certifique no bojo do feito se as custas 

processuais relativas ao processo n° 8012.582-42.2016.811.0004 foram 

devidamente recolhidas. Após, faça conclusos. 2. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000759-25.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO)

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Antes de apreciar a tutela provisória determino à parte autora que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, aporte nos autos comprovante de endereço 

(contrato de locação, conta de água, energia, boleto bancário, etc.) em 

nome próprio, sob pena de extinção do feito. Desde já saliento que singela 

declaração não se prestará ao desiderato pretendido, culminando na 

extinção propalada. 2. Intime-se. 3. Determino a imediata suspensão da 

audiência de conciliação anteriormente aprazada. 4. Transcorrido o lapso 

temporal alhures grafado, faça conclusos. 5. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001849-05.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANANITE CALDEIRA PFEIFER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYKE BRENDON BORGES OAB - MT0021498A (ADVOGADO)

DANIEL DA SILVA CASTILHO OAB - MT23554/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000790-45.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RHUAN CARLOS ALVES SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - MT0014519A, 

FABIO JOSE DOS SANTOS - MT0016263Apara que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 03/07/2018 Hora: 16:20 /MT 

, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011317-68.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA VIRGINIA BORGES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 
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documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011319-38.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012699-33.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRA RIBEIRO DE SOUSA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012654-29.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE MARCOS SANTOS MEIRELLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012848-29.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE ABREU LOPES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012646-52.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA LEITE DE SOUZA PARTEZANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012713-17.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012644-82.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DUCELIA RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 
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a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012696-78.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE CANDIDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012698-48.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GIZELMA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE GOMES DA SILVA NETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THYAGO MELLO MORAES GUALBERTO OAB - GO18771 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 
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de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011257-95.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JHONNY MACLEITON DA SILVA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010727-91.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

UENIA LEITE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000480-73.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LIANE APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001557-20.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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INES GOMES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000792-15.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO ALVES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA LICE SAMPAIO SANTANA OAB - MT0017444A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G S SANTOS (REQUERIDO)

OI S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MAIRA LICE SAMPAIO SANTANA - MT0017444A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

03/07/2018 Hora: 17:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000832-94.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CLAUDINO BORTOLANZA - MT0021716A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 09/07/2018 

Hora: 16:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001567-64.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HERONDINA MARQUES CAMILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001269-72.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE DE SOUSA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 
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determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001165-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA OLIVEIRA DE LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001440-29.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE SOUZA FAUSTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001441-14.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 
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declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001265-35.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSIMARIA ROSA RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001553-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN NUBIA MOTA NERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001547-73.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NERY DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001563-27.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001094-78.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE SIQUEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001372-79.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001267-05.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELLIGTON FERNANDO DIAS SIMEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 
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judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001445-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOLDECY DE ASSUNCAO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001446-36.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GORETH LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001209-02.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MOARA FARIAS CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 
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do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001233-30.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001167-50.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA DIAS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001349-36.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001163-13.2017.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001148-44.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MIGUEL LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000736-16.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDINILSON NUNES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente EDINILSON NUNES CARVALHO, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: ESDRA 

SILVA DOS SANTOS - MT0015916A para apresentar Contrarrazoes ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 dias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001162-28.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SUZE FAUSTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 
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concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001130-23.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON FRANCISCO GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010109-49.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VINICIUS LIMA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SANTIN VEDOVATTO OAB - MT0022272A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOUZA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

VALMIR ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001025-46.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIUZA GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-36.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDO GREGORIO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 
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realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001054-96.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVANE OLIVEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001172-72.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIA CRISTINA VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001185-71.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DUARTE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 93 de 806



caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001506-09.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOANAINA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001182-19.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOUSA MOTA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000798-22.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. S. CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA DOS SANTOS VALÉRIO (REQUERIDO)

ELOI DOS SANTOS VALERIO 94112118104 (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - MT0005880S para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

04/07/2018 Hora: 13:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001139-82.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAILANE DOS SANTOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 
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decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000943-15.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ADENNIS LOPES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000395-87.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LINETE DE SOUZA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000404-49.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDINA DE SOUZA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 
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do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000379-36.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EURIPA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-22.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VERAMAR SANTANA PINTO MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-43.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA MARIA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 
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concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010291-35.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONATO VIEIRA DE MELO (REQUERENTE)

MARIA DA PENHA RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CORBUCCI OAB - MT0015002A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em atendimento às disposições contidas no Provimento n° 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2- Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011287-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS ALVES ROQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLO HENRIQUE MARQUES PEREIRA OAB - MT0021725A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em atendimento às disposições contidas no Provimento n° 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2- Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001946-05.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BATISTA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em atendimento às disposições contidas no Provimento n° 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2- Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012612-77.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DHEYNNY DE MELO CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em atendimento às disposições contidas no Provimento n° 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2- Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010128-55.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANILA DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BUOZI OAB - MT0016593A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em atendimento às disposições contidas no Provimento n° 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2- Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000800-89.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA GUERRA LINDENMAYA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - MT0014519A, 

FABIO JOSE DOS SANTOS - MT0016263Apara que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 04/07/2018 Hora: 14:20 ,/MT 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000326-55.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIANO SOARES MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANO SOARES MONTEIRO (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIRLENICE MARIA DA CONCEIÇÃO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se a parte exequente para que junte aos autos informações 

acerca do CPF da executada, viabilizando assim a constrição de ativos 

financeiros. 2- Ultrapassado o prazo de 05 (cinco) dias, faça conclusos. 

3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000869-58.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETH DA VEIGA RIBAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EVANGELISTA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Tendo restando frutífera a utilização do sistema eletrônicos de constrição 
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de bens, necessário se faz a penhora, avaliação e remoção do veículo 

MMC/L200 TRITON 3,2 D, placa JRO9365 de propriedade do devedor. 

Registro que uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário 

infiel, as execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do 

bem por parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui 

preconizada, conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, 

caso o digno oficial de justiça logre encontrar o bem passível de satisfazer 

a dívida, deverá removê-lo para o depósito judicial desta comarca. Na 

hipótese da remoção implicar em despesas para o transporte do bem, 

deverão elas serem arcadas pela parte autora, contudo de imediato 

caberá ao oficial de justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando 

o rol de bens constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se 

mandado de penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça 

proceder à penhora e remoção do bem para amortização da dívida, 

realizando sua avaliação (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, caput, da Lei 

9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-lo como 

pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 664 do 

Diploma Processual Civil. Na hipótese de não encontrar-se quaisquer bens 

penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da Lei 

dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). Em caso de não pagamento do 

débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012063-77.2010.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MARTINS FELICIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MARTINS FELICIO OAB - MT0004826S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LIMA PEREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT4493/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- INDEFIRO o pleito de novo bloqueio online, uma vez que não é razoável 

que se reitere o pedido de pesquisa e bloqueio de ativos financeiros em 

curto lapso temporal, principalmente quando não há nos autos, 

comprovação na mudança da situação financeira da parte executada. 2- 

INTIME-SE a parte exequente para que indique no prazo de 30 (trinta) dias 

bens do devedor passiveis de penhora, sob pena de extinção. 3- 

Decorrido o aludido prazo sem que haja manifestação da parte exequente, 

façam conclusos os autos. 4- Intime-se. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010355-45.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILCIMAR RIBEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO TAKATSUKA OAB - SP0043638A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELO CONSTRUTORA JOSE RONALDO VIDAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Tendo restando frutífera a utilização do sistema eletrônicos de constrição 

de bens, necessário se faz a penhora, avaliação e remoção dos veículos 

CHEV/PRISMA 1.0 MT LT, placa QBV1879 e VW/LOGUS GLSI 2000, placa 

koc3792 de propriedade do devedor. Registro que uma vez não sendo 

mais possível a prisão civil do depositário infiel, as execuções têm sido 

frustradas após a penhora com o desvio do bem por parte de quem é 

executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, conforme autoriza o 

artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno oficial de justiça logre 

encontrar o bem passível de satisfazer a dívida, deverá removê-lo para o 

depósito judicial desta comarca. Na hipótese da remoção implicar em 

despesas para o transporte do bem, deverão elas serem arcadas pela 

parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de justiça ponderá-las 

e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens constritos para custeá-las. 

Assim sendo, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, 

cabendo ao oficial de justiça proceder à penhora e remoção do bem para 

amortização da dívida, realizando sua avaliação (art. 523, § 3º do CPC c/c 

o art. 52, caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada 

pretende dá-lo como pagamento da dívida, observando o que preconiza os 

artigos 652 e 664 do Diploma Processual Civil. Na hipótese de não 

encontrar-se quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do 

feito – art. 53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de 

justiça descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência 

ou estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o 

digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010746-34.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JEANE VIEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- A constrição de ativos financeiros que logre a totalidade da dívida 

executada vale por si só como penhora, bastando intimar as partes do 

respectivo resultado, não reclamando nenhuma outra providência 

burocrática. Neste sentido já se manifestou o STJ: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. BACEN-JUD. ART. 655-A E 659, 

§ 6°, DO CPC. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL A 

INTIMAÇÃO DO ATO DE CONSTRIÇÃO. FORMALIZAÇÃO POR MEIO DE 

PEÇAS EXTRAÍDAS DO PRÓPRIO SISTEMA. DESNECESSIDADE DE 

POSTERIOR LAVRATURA DE TERMO OU AUTO DE PENHORA NOS 

AUTOS. 1. A partir do ato processual executivo da penhora, há a 

constrição de parcela do patrimônio do executado - afetada com o 

propósito de garantia e pagamento do débito -, recaindo sobre tantos bens 

quantos bastem para quitação do valor devido (CPC, art. 659). 2. No 

tocante à penhora on line, trata-se de procedimento por meio do qual o 
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juízo, a partir de ordem eletrônica, obtém, por meio de convênio de 

cooperação técnico-institucional com o Banco Central do Brasil (sistema 

Bacen-jud), o acesso a informações sobre depósitos bancários do 

executado, bem como permite o bloqueio de quantias correspondentes ao 

valor devido. 3. Inegavelmente, o espírito do legislador, ao prever referida 

ferramenta, foi o de, orientado pela economia processual, imprimir maior 

celeridade e efetividade à tramitação dos feitos executivos, satisfazendo 

o direito do credor com a utilização de mínima atividade processual, o que 

se percebe na própria exposição de motivos da Lei n. 11.382/2006, pela 

qual se demonstrou a prevalência pelo informalismo. Esta também foi a 

linha trilhada pela Resolução n. 61/2008 do CNJ, que disciplinou o 

procedimento. 4. É correto o entendimento que acaba por afastar o 

formalismo e, ao mesmo tempo, confere celeridade e segurança ao ato 

processual da penhora eletrônica, reconhecendo ao documento gerado 

pelo próprio sistema Bacen-jud como apto a atender a formalidade mínima 

necessária, justamente por preencher os requisitos previstos no art.665 

do códex processual. 5. Isso porque os atos de constrição se 

materializam em peças extraídas do próprio sistema (Bancen-jud), 

notadamente capazes de levar ao conhecimento das partes todas as 

informações referentes ao ato de afetação patrimonial (CPC, art. 664), 

atendendo os objetivos da formalização da penhora (dar conhecimento ao 

executado de como, quando e onde se deu a constrição, nome do credor, 

descrição do valor bloqueado e da conta objeto de constrição, dentre 

outros). 6. Desnecessária, portanto, a lavratura de auto ou termo de 

penhora específico, justamente por servir como documento comprobatório 

da feitura do bloqueio, produzindo os mesmos efeitos. 7. Destaca-se, 

desde já, que continua sendo imprescindível a formalização da penhora 

(nos termos expostos) e a intimação do executado da constrição 

efetivada para fins de impugnação (CPC, art. 475-J, § 1°), até porque a 

Segunda Seção do STJ já assentou que "diante da inexistência de 

depósito judicial espontâneo, imperioso que o cômputo do prazo para a 

impugnação se dê a partir da intimação da penhora on line" (EDcl na Rcl 

8.367/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 

25/09/2013, DJe 02/10/2013). 8. A própria Resolução n. 524 do Conselho 

da Justiça Federal - CJF corrobora com referido entendimento ao prever 

que "ao receber as respostas das instituições financeiras, o magistrado 

emitirá ordem judicial de transferência do valor da condenação para conta 

judicial, em estabelecimento oficial de crédito. O prazo para oposição de 

embargos ou recursos começará a contar da data da notificação, pelo 

juízo, à parte, do bloqueio efetuado em sua conta" (art. 8°, § 2º). 9. Na 

hipótese, o acórdão recorrido verificou que a recorrente fora devidamente 

intimado da penhora on-line, tendo o advogado tomado ciência expressa e 

inequívoca nos autos. Dessarte, verifica-se que cumpridas as exigências 

da intimação do executado (já que o advogado se deu por intimado), bem 

como da formalização da penhora eletrônica (documento com dados 

assemelhados ao auto de penhora), não há falar em necessidade de 

lavratura de termo específico nem em nova intimação do executado 

(assinalando a conversão dos valores bloqueados em penhora) para 

apresentar impugnação. 10. Recurso especial não provido. (REsp 

1220410/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 09/06/2015, DJe 30/06/2015) 2- Deste modo, intime-se as 

partes quanto ao resultado anexo ao presente despacho. 3- Ultrapassado 

o prazo legal, faça conclusos, cabendo à secretaria observar o enunciado 

abaixo grafado: ENUNCIADO 142 (Substitui o Enunciado 104) ? Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII Encontro ? 

Salvador/BA). 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010736-87.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILMA PAZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA PEREIRA DA SILVA OAB - MT0012672A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDESTINO.COM.BR (EXECUTADO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL HERNANDEZ COIMBRA DE BRITO OAB - RS0071530A 

(ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

MAXSUEL VALADAO ANDRADE OAB - MT17296/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- A constrição de ativos financeiros que logre a totalidade da dívida 

executada vale por si só como penhora, bastando intimar as partes do 

respectivo resultado, não reclamando nenhuma outra providência 

burocrática. Neste sentido já se manifestou o STJ: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. BACEN-JUD. ART. 655-A E 659, 

§ 6°, DO CPC. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL A 

INTIMAÇÃO DO ATO DE CONSTRIÇÃO. FORMALIZAÇÃO POR MEIO DE 

PEÇAS EXTRAÍDAS DO PRÓPRIO SISTEMA. DESNECESSIDADE DE 

POSTERIOR LAVRATURA DE TERMO OU AUTO DE PENHORA NOS 

AUTOS. 1. A partir do ato processual executivo da penhora, há a 

constrição de parcela do patrimônio do executado - afetada com o 

propósito de garantia e pagamento do débito -, recaindo sobre tantos bens 

quantos bastem para quitação do valor devido (CPC, art. 659). 2. No 

tocante à penhora on line, trata-se de procedimento por meio do qual o 

juízo, a partir de ordem eletrônica, obtém, por meio de convênio de 

cooperação técnico-institucional com o Banco Central do Brasil (sistema 

Bacen-jud), o acesso a informações sobre depósitos bancários do 

executado, bem como permite o bloqueio de quantias correspondentes ao 

valor devido. 3. Inegavelmente, o espírito do legislador, ao prever referida 

ferramenta, foi o de, orientado pela economia processual, imprimir maior 

celeridade e efetividade à tramitação dos feitos executivos, satisfazendo 

o direito do credor com a utilização de mínima atividade processual, o que 

se percebe na própria exposição de motivos da Lei n. 11.382/2006, pela 

qual se demonstrou a prevalência pelo informalismo. Esta também foi a 

linha trilhada pela Resolução n. 61/2008 do CNJ, que disciplinou o 

procedimento. 4. É correto o entendimento que acaba por afastar o 

formalismo e, ao mesmo tempo, confere celeridade e segurança ao ato 

processual da penhora eletrônica, reconhecendo ao documento gerado 

pelo próprio sistema Bacen-jud como apto a atender a formalidade mínima 

necessária, justamente por preencher os requisitos previstos no art.665 

do códex processual. 5. Isso porque os atos de constrição se 

materializam em peças extraídas do próprio sistema (Bancen-jud), 

notadamente capazes de levar ao conhecimento das partes todas as 

informações referentes ao ato de afetação patrimonial (CPC, art. 664), 

atendendo os objetivos da formalização da penhora (dar conhecimento ao 

executado de como, quando e onde se deu a constrição, nome do credor, 

descrição do valor bloqueado e da conta objeto de constrição, dentre 

outros). 6. Desnecessária, portanto, a lavratura de auto ou termo de 

penhora específico, justamente por servir como documento comprobatório 

da feitura do bloqueio, produzindo os mesmos efeitos. 7. Destaca-se, 

desde já, que continua sendo imprescindível a formalização da penhora 

(nos termos expostos) e a intimação do executado da constrição 

efetivada para fins de impugnação (CPC, art. 475-J, § 1°), até porque a 

Segunda Seção do STJ já assentou que "diante da inexistência de 

depósito judicial espontâneo, imperioso que o cômputo do prazo para a 

impugnação se dê a partir da intimação da penhora on line" (EDcl na Rcl 

8.367/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 

25/09/2013, DJe 02/10/2013). 8. A própria Resolução n. 524 do Conselho 

da Justiça Federal - CJF corrobora com referido entendimento ao prever 

que "ao receber as respostas das instituições financeiras, o magistrado 

emitirá ordem judicial de transferência do valor da condenação para conta 

judicial, em estabelecimento oficial de crédito. O prazo para oposição de 

embargos ou recursos começará a contar da data da notificação, pelo 

juízo, à parte, do bloqueio efetuado em sua conta" (art. 8°, § 2º). 9. Na 

hipótese, o acórdão recorrido verificou que a recorrente fora devidamente 

intimado da penhora on-line, tendo o advogado tomado ciência expressa e 

inequívoca nos autos. Dessarte, verifica-se que cumpridas as exigências 

da intimação do executado (já que o advogado se deu por intimado), bem 

como da formalização da penhora eletrônica (documento com dados 

assemelhados ao auto de penhora), não há falar em necessidade de 

lavratura de termo específico nem em nova intimação do executado 

(assinalando a conversão dos valores bloqueados em penhora) para 

apresentar impugnação. 10. Recurso especial não provido. (REsp 

1220410/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 09/06/2015, DJe 30/06/2015) 2- Deste modo, intime-se as 

partes quanto ao resultado anexo ao presente despacho. 3- Ultrapassado 

o prazo legal, faça conclusos, cabendo à secretaria observar o enunciado 

abaixo grafado: ENUNCIADO 142 (Substitui o Enunciado 104) ? Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII Encontro ? 

Salvador/BA). 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000803-44.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. S. CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MAZETTO NETO E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - MT0005880S para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

04/07/2018 Hora: 15:20 /MT, sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010922-13.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DHEYNNY DE MELO CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- A constrição de ativos financeiros que logre a totalidade da dívida 

executada vale por si só como penhora, bastando intimar as partes do 

respectivo resultado, não reclamando nenhuma outra providência 

burocrática. Neste sentido já se manifestou o STJ: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. BACEN-JUD. ART. 655-A E 659, 

§ 6°, DO CPC. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL A 

INTIMAÇÃO DO ATO DE CONSTRIÇÃO. FORMALIZAÇÃO POR MEIO DE 

PEÇAS EXTRAÍDAS DO PRÓPRIO SISTEMA. DESNECESSIDADE DE 

POSTERIOR LAVRATURA DE TERMO OU AUTO DE PENHORA NOS 

AUTOS. 1. A partir do ato processual executivo da penhora, há a 

constrição de parcela do patrimônio do executado - afetada com o 

propósito de garantia e pagamento do débito -, recaindo sobre tantos bens 

quantos bastem para quitação do valor devido (CPC, art. 659). 2. No 

tocante à penhora on line, trata-se de procedimento por meio do qual o 

juízo, a partir de ordem eletrônica, obtém, por meio de convênio de 

cooperação técnico-institucional com o Banco Central do Brasil (sistema 

Bacen-jud), o acesso a informações sobre depósitos bancários do 

executado, bem como permite o bloqueio de quantias correspondentes ao 

valor devido. 3. Inegavelmente, o espírito do legislador, ao prever referida 

ferramenta, foi o de, orientado pela economia processual, imprimir maior 

celeridade e efetividade à tramitação dos feitos executivos, satisfazendo 

o direito do credor com a utilização de mínima atividade processual, o que 

se percebe na própria exposição de motivos da Lei n. 11.382/2006, pela 

qual se demonstrou a prevalência pelo informalismo. Esta também foi a 

linha trilhada pela Resolução n. 61/2008 do CNJ, que disciplinou o 

procedimento. 4. É correto o entendimento que acaba por afastar o 

formalismo e, ao mesmo tempo, confere celeridade e segurança ao ato 

processual da penhora eletrônica, reconhecendo ao documento gerado 

pelo próprio sistema Bacen-jud como apto a atender a formalidade mínima 

necessária, justamente por preencher os requisitos previstos no art.665 

do códex processual. 5. Isso porque os atos de constrição se 

materializam em peças extraídas do próprio sistema (Bancen-jud), 

notadamente capazes de levar ao conhecimento das partes todas as 

informações referentes ao ato de afetação patrimonial (CPC, art. 664), 

atendendo os objetivos da formalização da penhora (dar conhecimento ao 

executado de como, quando e onde se deu a constrição, nome do credor, 

descrição do valor bloqueado e da conta objeto de constrição, dentre 

outros). 6. Desnecessária, portanto, a lavratura de auto ou termo de 

penhora específico, justamente por servir como documento comprobatório 

da feitura do bloqueio, produzindo os mesmos efeitos. 7. Destaca-se, 

desde já, que continua sendo imprescindível a formalização da penhora 

(nos termos expostos) e a intimação do executado da constrição 

efetivada para fins de impugnação (CPC, art. 475-J, § 1°), até porque a 

Segunda Seção do STJ já assentou que "diante da inexistência de 

depósito judicial espontâneo, imperioso que o cômputo do prazo para a 

impugnação se dê a partir da intimação da penhora on line" (EDcl na Rcl 

8.367/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 

25/09/2013, DJe 02/10/2013). 8. A própria Resolução n. 524 do Conselho 

da Justiça Federal - CJF corrobora com referido entendimento ao prever 

que "ao receber as respostas das instituições financeiras, o magistrado 

emitirá ordem judicial de transferência do valor da condenação para conta 

judicial, em estabelecimento oficial de crédito. O prazo para oposição de 

embargos ou recursos começará a contar da data da notificação, pelo 

juízo, à parte, do bloqueio efetuado em sua conta" (art. 8°, § 2º). 9. Na 

hipótese, o acórdão recorrido verificou que a recorrente fora devidamente 

intimado da penhora on-line, tendo o advogado tomado ciência expressa e 

inequívoca nos autos. Dessarte, verifica-se que cumpridas as exigências 

da intimação do executado (já que o advogado se deu por intimado), bem 

como da formalização da penhora eletrônica (documento com dados 

assemelhados ao auto de penhora), não há falar em necessidade de 

lavratura de termo específico nem em nova intimação do executado 

(assinalando a conversão dos valores bloqueados em penhora) para 

apresentar impugnação. 10. Recurso especial não provido. (REsp 

1220410/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 09/06/2015, DJe 30/06/2015) 2- Deste modo, intime-se as 

partes quanto ao resultado anexo ao presente despacho. 3- Ultrapassado 

o prazo legal, faça conclusos, cabendo à secretaria observar o enunciado 

abaixo grafado: ENUNCIADO 142 (Substitui o Enunciado 104) ? Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII Encontro ? 

Salvador/BA). 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002299-45.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANK RODRIGUES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA RIBEIRO RODRIGUES OAB - MT23557/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO DO LAGO PARTICIPACOES DE EMPREENDIMENTOS LTDA. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Antes de apreciar o pedido de tutela provisória de urgência, DETERMINO 

que, no lapso temporal de 15 (quinze) dias, a parte autora promova a 

juntada nos autos do contrato de compra e venda entabulado com a parte 

requerida. Após, faça conclusos. 2. Cumpra-se com URGÊNCIA, 

notadamente pela data de protocolo da inicial sem que a tutela fosse 

sequer analisada.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000218-89.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN CARLOS PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEVER CARMO SILVA NETO OAB - MT24084/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CACY HONE OLIVEIRA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Nos termos do art. 487, Parágrafo Único, do CPC, DETERMINO que a 

parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se quanto a 

pretensa prescrição dos cheques objeto da presente execução. 2. 

Intime-se. 3. Ultrapassado o prazo requerido, faça conclusos. 4. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000716-25.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DERAIDES CASTRO DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Colima a parte requerida a redução das astreints, porquanto assevera 

que causará enriquecimento sem justa causa da parte autora. Com efeito, 

compreendo que o requerimento não reclama maiores esforços 

interpretativo para sua solução, uma vez que basta apenas e tão somente 

a parte requerida cumprir em seu inteiro teor os termos da decisão, de tal 

sorte que não incidirá na aplicação da multa, eis porque, NÃO CONHEÇO 

do pedido de reconsideração. 2. Intime-se. 3. Faça conclusos para 

sentença. 4. Cumpra-se

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000290-76.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SBR COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FLAVIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0018826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE HUMBERTO NOGUEIRA REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Intime-se a douta advogada que apresentou a petição contida no ID 

12138233 para, em 15 (quinze) dias, juntar instrumento procuratório, sob 

pena não conhecimento da exceção oposta. Ultrapassado o aludido prazo, 

independentemente de manifestação, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010228-10.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CORBUCCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANISSE MONTEIRO CAMPOS OAB - MT0021827A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010128-94.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN DIAS ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREIA BRUNK DE BITTENCOURT BENACCHIO REGINO OAB - 

MT0016043A (ADVOGADO)

KATIA SILVA VILELA OAB - MT0015212A (ADVOGADO)

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010021-45.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELSA MARQUES SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIDAQUE LUIZ NETO OAB - MT0003252A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011296-92.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IARA DINACIR FERRAZ MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRYA BORGES FREITAS OAB - MT0019392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010159-31.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

FABIANO SOUZA NUNES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. DEFIRO o pedido formulado pelo Parquet no ID 12687911. 2. Decorrido o 

prazo concedido, faça imediatamente conclusos, devendo o Gestor 

Judiciário comunicar a este juízo a conclusão dos autos, alocando-o se 

possível no escaninho "minutar pedido de urgência", vez que cuida-se de 

feito atrelado ao direito constitucional à saúde. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se 

com URGÊNCIA.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000702-07.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO GUIMARAES DOS SANTOS (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

DAVID ASSIS OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Cumpra-se conforme deprecado. 2. Concretizado o objeto da missiva, 

devolva-se consignando nossas homenagens. 3. Expeça-se o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000665-77.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARDIOVIDA SOCIEDADE LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER DELFINO MUNIZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Cumpra-se conforme deprecado. 2. Concretizado o objeto da missiva, 

devolva-se consignando nossas homenagens. 3. Expeça-se o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000577-73.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LOPES MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Concretize em seu inteiro teor a sentença contida no ID 10107357. 2. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010589-61.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO FELIZARDO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. O pedido contido na petição inserta no ID 11499262 já foi objeto de 

deliberação judicial, eis porque o INDEFIRO. Arquive-se mediante as baixas 

e anotações necessárias. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012333-91.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA DUARTE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001889-84.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ELIAS MARTINS FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANA EDUARDA DA SILVA OAB - MT23203/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CINTHIA OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. A justificativa apresentada pela parte autora veio totalmente despida de 

qualquer elemento probatório ou documento que demonstrasse a sua 

impossibilidade de comparecimento a enseada conciliatória, assim sendo, 

para que pescadores de águas turvas não aleguem desleixo por parte 

deste magistrado, DETERMINO à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indique nos autos, com precisão, o local, a data e o horário em que 

realizou o indigitado atendimento do paciente, sob pena de reconhecimento 

da contumácia. 2. Intime-se. 3. Ultrapassado o aludido prazo, faça 

conclusos. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000610-63.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRA ELIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO OAB - MT19048/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000807-18.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO LIMA LIBERALESSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011617-35.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL ALIANCA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAXSUEL VALADAO ANDRADE OAB - MT17296/O (ADVOGADO)

FERNANDO RODRIGUES DA SILVA ALVES COSTA OAB - GO0021154A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Faça conclusos para análise dos sistemas eletrônicos de constrição de 

bens. 2. Intime-se a Defensoria Pública. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012401-41.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TALLES MENEZES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Tendo em vista o não cumprimento integral do acordo por parte da 

executada, bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, 

em observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado 

em conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores 

da celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado 

para no prazo previsto no art. 523, §2° do CPC, ou seja, em 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento remanescente referente ao acordo, sob pena 

de incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante 

cobrado restante, bem como 10% (dez por cento) a título de honorários 

advocatícios, nos termos do § 2º do mencionado artigo 523. 2. 

Ultrapassado o prazo acima e não tendo ocorrido o cumprimento da 

obrigação, faça conclusos para penhora por meio das ferramentas 

eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000404-15.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE FERREIRA DE CARVALHO FREITAS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLANA ROSENO FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000667-47.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA POPULAR LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA ROMA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Cumpra-se conforme deprecado. 2. Após, devolva-se consignando 

nossas homenagens. 3. Alfim, arquive-se mediante as baixas e anotações 

necessárias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000713-36.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA RODRIGUES FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES OAB - MT0013613A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO SOARES DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000689-08.2018.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FIORESE NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRACI RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000692-60.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FIORESE NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IOLINDA RODRIGUES DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000666-62.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE FERREIRA DE CARVALHO FREITAS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BETHANIA ARBUES DE ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000668-32.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE FERREIRA DE CARVALHO FREITAS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA OLIVEIRA FORTARINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. Inicialmente, 

consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a parte 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012965-30.2010.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ARANTES GOUVEIA MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE BARBOSA CASTELLO OAB - MT0008408A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ELETRO COM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAKECHI IUASSE OAB - MT0006113S (ADVOGADO)

LEONARDO DE LIMA NAVES OAB - MG0091166A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Analisando detidamente os autos, compreendo que o pedido contido na 

petição contida no ID 10989130 não merece prosperar, porquanto os 

valores pretendidos já foram liberados em favor da parte executada, 

conforme infere-se do alvará eletrônico inserto no ID 7430932, eis porque 

INDEFIRO o pedido de desarquivamento dos autos. Mantenha-se o feito 

arquivado. 2. Intime-se. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012466-36.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAMISCLEIA CAETANO NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - MT0014005A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RONALDO GOMES VIDAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente, DEFIRO o item a) da parte “requerimentos”, contidos na 

petição inserta no ID 11439070. Proceda conforme postulado. 2. 

Outrossim, tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da 

executada, bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, 

em observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado 

em conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores 

da celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado 

para no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer 

no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 3. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012484-57.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA OAB - MT0018599A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCENY RODRIGUES SEVERINO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCENY RODRIGUES SEVERINO OAB - GO13988 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

O processo em voga foi extinto em face da ausência de bens penhoráveis 

em nome da parte executada, conforme se infere da sentença contida no 

ID 8073456. Posteriormente, a parte exequente apresentou pretensos 

valores a serem penhorados (honorários advocatícios), em razão daquela 

ser advogada em alguns processos, podendo, portanto, receber valores à 

título de honorários advocatícios. Com efeito, a solução do caso em voga 

não reclama maiores esforços interpretativos, na medida em que já se 

deitou no colo da jurisprudência pátria o entendimento de que os 

honorários advocatícios, sejam contratuais ou sucumbenciais, têm 

natureza alimentícia, devendo, via de consequência, serem inseridos na 

exceção do art. 833, IV, do CPC, portanto impenhoráveis, eis porque 

INDEFIRO o requerimento ora em análise. Outrossim, atinente ao pedido de 

utilização dos sistemas online de constrição de bens, infiro que tais 

ferramentas já foram manejadas inúmeras vezes em prol da exequente, 

sendo todas infrutíferas, não se mostrando útil e viável indigitado 

procedimento, razão pela qual, também o INDEFIRO. Destarte, calha 

destacar que o Poder Judiciário não é obrigado a determinar infinitas 

diligencias para localização de bens a fim de satisfazer o crédito da parte 

exequente, ainda mais no âmbito desta justiça especializada, cujos 

processos não podem se perpetuar no tempo ao alvedrio das partes, 

sendo imprescindível a análise perfunctória do princípio da razoabilidade 

da renovação da medida constritiva, o que, como dito susso, não restou 

demonstrada nos autos em análise, já que se olvidou a parte exequente de 

demonstrar a modificação fática na situação econômica da parte 

executada. Por fim, considerando que diversas diligências de busca 

patrimonial foram infrutíferas nestes autos, bem como inferindo que a 

parte exequente se esforçou, em vão, durante tempo juridicamente 

relevante, reputo ser o caso de determinar a excepcional “negativação” do 

nome da parte executada. Essa providência, além de permitida pelo CPC 

(art. 782, §§ 3º e 5º), constitui meio “atípico” bastante convincente e 

moderno para se obter por via oblíqua ou pela pressão lícita o 

adimplemento do débito exequendo. Frente ao exposto, com fulcro na 

inteligência extraída do art. 782, §3°, do CPC c/c Enunciado 75 do FONAJE, 

DEFIRO o pedido para inscrição do nome da parte executada no SPC, 

entregando-se a secretaria certidão de crédito ao procurador da parte 

exequente para que providencie a conclusão do ato, cuja 

responsabilidade da negativação será exclusivamente da parte 

exequente. Informe-se na certidão o valor do último cálculo existente no 

cumprimento de sentença. Após, arquive-se mediante as baixas e 

anotações necessárias. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010503-56.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AGUA MINERAL DO RONCADOR LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT DE SOUZA PENZE OAB - MT0022475A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. F. LINO COMERCIO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Antes de apreciar o pedido de designação de nova data para realização 

da audiência de instrução e julgamento, DETERMINO que a secretaria 

deste juizado especial entre em contato com o juiz leigo responsável pela 

indigitada solenidade e solicite a ata de audiência do dia 11/12/2017, 

possibilitando aferir quem, de fato, compareceu na AIJ. Após, faça 

conclusos. 2. Intime-se. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011541-11.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON BORGES DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA LICE SAMPAIO SANTANA OAB - MT0017444A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SEBASTIAO TEIXEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JIMMY COSTA NASCIMENTO OAB - MT18676/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

CLAUDIA NASR OAB - SP196216 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Faça conclusos para análise dos sistemas eletrônicos de constrição de 

bens. 2. Intime-se. Cumpra-se com URGÊNCIA.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011825-82.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MORAES DE GUSMAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER PERES DE FARIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO SALDANHA FARIAS OAB - MT15512/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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1. Antes de deliberar quanto ao pedido de constrição judicial do imóvel 

indicado nos autos, com fulcro na inteligência extraída do art. 6°, 

conjugado com o art. 10, ambos do CPC, DETERMINO a intimação da parte 

executada para que, no lapso temporal de 15 (quinze) dias, se manifeste 

quanto ao indigitado requerimento formulado pela parte exequente, 

calhando destacar que eventual alienação do mesmo poderá desembocar 

nas sanções civis e penais pertinentes. 2. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-77.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KRIS MACLEITON DE PAULA (REQUERENTE)

ADRIANA MARTINS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SÃO SALVADOR ALIMENTOS S/A-SUPER FRANGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Observando que a inicial preenche os requisitos previstos nos art. 319 

usque 320 do CPC, não sendo o caso de aplicabilidade do art. 321 do 

referido diploma legal, a recebo dando continuidade a prestação 

jurisdicional. 2. Designe-se audiência de conciliação e proceda à citação 

pessoal de parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da 

LJESP, para comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 3. Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 4. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 5. Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 6. Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 7. Expeça-se o 

necessário. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011288-23.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON COELHO OLIVEIRA FIGUEIREDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DALBERTO DE MORAES ARARAQUARA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO BROGNA OAB - SP285441 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. DEFIRO o pedido contido no ID 10782230. Proceda conforme postulado. 

2. Juntado o ofício nos autos, intime a parte exequente para que se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. 3. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012195-27.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNIS MACHADO DA SILVEIRA OAB - MT0005752A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000804-29.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES NERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - MT0009353A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

04/07/2018 Hora: 16:20 /mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010013-68.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ ARRAIS AGUIAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISIS DANIELLE MAGALHAES VILELA OAB - MT0019108A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADIMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Ocorrido o pagamento do valor remanescente, antes de efetivar o 

levantamento do alvará, em atendimento às disposições contidas no 

Provimento 68/2018 de 03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que 

se manifeste no prazo de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento 

do valor vinculado aos presentes autos. 2- Exaurido o lapso temporal 

concedido, com ou sem manifestação, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020015-34.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELVES LIMA TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em cumprimento ao Provimento N.º 02/2009-CGJ, DEFIRO pleito 

requerido pela parte requerida, devendo a Secretaria proceder conforme 

exposto no item 5.9.5.2, eis porque DETERMINO expedição de ofício ao 
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Departamento de Controle e Arrecadação - FUNAJURIS, para que seja 

efetuada a restituição dos valores pagos a titulo de preparo recursal, 

informando os dados do recorrente contidos em petitório acostado aos 

autos, onde deverá ser creditado o valor a ser restituído. 2- Atente-se a 

Secretaria para as exigências contidas no item 5.9.5.3 do referido 

provimento, expedindo-se o necessário. 3- Após, nada mais havendo, 

arquive-se diante das baixas e anotações necessárias. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012772-05.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CEU MORAES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. Se eventualmente o processo aguarda apenas a 

manifestação da parte interessada para o cumprimento do julgado, 

verifique se já transcorreu o prazo de 06 (seis) meses, hipótese em que 

deverá ser arquivado, o mesmo se dando após seu transcurso. 2- 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000250-94.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID FERNANDO FONTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO LORENZI DE CASTRO OAB - SP129134 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Analisando os autos, compreendo que o requerimento efetuado pela 

parte autora com o escopo de majoração da multa diária outrora arbitrada 

não merece prosperar, uma vez que as astreintes já estipuladas 

mostram-se dentro dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, eis 

porque INDEFIRO o pedido de modificação daquela. 2. Faça conclusos 

para prolação da pertinente sentença. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000802-59.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ARAUJO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA OAB - MT0002025A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Intime a parte autora para que, no lapso temporal de 15 (quinze) dias, 

informe em qual município labora, bem como o salário mensal por si 

recebido. Após, faça conclusos para análise da tutela anelada. Outrossim, 

DETERMINO a imediata suspensão da audiência de conciliação 

anteriormente aprazada. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000810-36.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BATISTA BEZERRA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES OAB - MT0013613A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Antes de apreciar a tutela provisória determino à parte autora que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, aporte nos autos comprovante de endereço 

(contrato de locação, conta de água, energia, boleto bancário, etc.) em 

nome próprio, sob pena de extinção do feito. Desde já saliento que singela 

declaração não se prestará ao desiderato pretendido, culminando na 

extinção propalada. 2. Intime-se. 3. Determino a imediata suspensão da 

audiência de conciliação anteriormente aprazada. 4. Transcorrido o lapso 

temporal alhures grafado, faça conclusos. 5. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000812-06.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Observando que a inicial preenche os requisitos previstos nos art. 319 

usque 320 do CPC, não sendo o caso de aplicabilidade do art. 321 do 

referido diploma legal, a recebo dando continuidade a prestação 

jurisdicional. 2. No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente 

cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 3. Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 
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de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

4. No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 5. Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 6. Proceda à 

citação pessoal de parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da LJESP, para comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 7. Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 8. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 9. Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 10. Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 11. Expeça-se o 

necessário. 12. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000806-96.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANEILA SOUSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 06/07/2018 Hora: 12:00/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 195484 Nr: 814-95.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Humberto Nogueira Reis, Bruno Vinicius 

Gouveia Ramos, Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035, 

Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 DESPACHO

 Processo nº: 814-95.2015.811.0004 Código: 195484

Vistos, etc.

1. Destarte, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

28/06/2018, cuja realização será às 15h45min/MT, devendo a escrivaninha 

proceder à intimação das partes, bem como das testemunhas arroladas.

2. Dê-se ciência ao Ministério Público, intimando-o, bem como as 

testemunhas arroladas pela acusação.

3. Expeça-se o necessário.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se.

Barra do Garças- MT, 09 de maio de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 195484 Nr: 814-95.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Humberto Nogueira Reis, Bruno Vinicius 

Gouveia Ramos, Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035, 

Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 INTIMAÇÃO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 262205 Nr: 14384-80.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindalva Domingas da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilson Marcos Adorno 
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Santos - OAB:18.487 -MT

 Diante do exposto,Decido:4.Considerando que as partes se compuseram 

civilmente nos termos do art. 74 da Lei nº 9.099/95 e que não há qualquer 

motivo que impeça a sua homologação, deve-se declarar extinta a 

punibilidade da parte indiciada.Nesse sentido:PROCESSO CIVIL. 

APELAÇÃO CÍVEL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DANOS. COMPOSIÇÃO 

CIVIL. ART. 74, DA LEI 9099/95. COISA JULGADA MATERIAL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ESFERA CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.749099A composição 

civil dos danos na esfera do juizado especial criminal, sem especificar a 

abrangência - moral ou material - devidamente homologada, enseja coisa 

julgada material a obstar pedido de indenização por danos morais na 

esfera cível, impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito, 

a teor do art. 267, V, do Código de Processo Civil. Apelo improvido. 

(20090039967 AC 2009.003996-7, Relator: Desª. Eva Evangelista, Data de 

Julgamento: 15/12/2009, Câmara Cível)Conforme o Enunciado 99 do 

FONAJE:Nas infrações penais em que haja vítima determinada, em caso de 

desinteresse desta ou de composição civil, deixa de existir justa causa 

para ação penal (nova redação – XXIII Encontro – Boa Vista/RR).5.Nestes 

termos, DECLARO extinta a punibilidade de Lindalva Domingas da Silva, em 

virtude da composição civil, em conformidade ao disposto no art. 74, § 

único da Lei nº 9.099/95.6.Certifique-se o trânsito em julgado, vez que a 

composição civil é um acordo entre as partes, arquivando-se, em seguida, 

com as cautelas de estilo.7.Dê-se ciência ao Ministério 

Público.8.Publique-se.9.Registre-se.10. Cumpra-se.Barra do Garças-MT, 

20 de Abril de 2018.Fernando da Fonsêca MeloJuiz Titular

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000620-73.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela provisória faz-se necessário 

que no caso sub examine esteja presentes os requisitos delineados no 

artigo supramencionado. Na hipótese vertente, embora seja juridicamente 

possível o pedido formulado pela parte requerente, bem como a 

documentação carreada aos autos, a concessão da tutela provisória em 

análise de cognição sumária fere o princípio do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa, eis que ocorreria a satisfação da 

pretensão do autor sem oportunizar o direito de defesa à parte contrária, 

descaracterizando a probabilidade do direito e o perigo na demora. De bom 

alvitre consignar que esses princípios foram erigidos à categoria de norma 

fundamental pelo código de processo civil e, portanto, devem ser 

seguidos, posto que os são verdadeiros mandados de otimização, ou seja, 

no momento de decidir o julgador deve aplica-los ao caso concreto 

fazendo um cotejamento entre as disposições fáticas e jurígenas trazidas 

à baila. 3. No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4. Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5. No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 
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das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6. Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7. Frente ao 

exposto, por tudo mais que dos autos constam e com fulcro na inteligência 

extraída do art. 300, do CPC, INDEFIRO o pedido do promovente de tutela 

provisória 8- Designe-se audiência de conciliação e proceda à citação 

pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da 

LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 

1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 9- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 10- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 11- Expeça-se o 

necessário. 12- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000827-72.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAYSA SILVA MELO CASON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR SILVA DA SILVEIRA (REQUERIDO)

NILSIMAR SILVA REIS SILVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela provisória faz-se necessário 

que no caso sub examine esteja presentes os requisitos delineados no 

artigo supramencionado. Na hipótese vertente, embora seja juridicamente 

possível o pedido formulado pela parte requerente, bem como a vasta 

documentação carreada aos autos, a concessão da tutela provisória em 

análise de cognição sumária fere o princípio do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa, eis que ocorreria a satisfação da 

pretensão do autor sem oportunizar o direito de defesa à parte contrária, 

descaracterizando a probabilidade do direito e o perigo na demora, eis que 

o requerido aduz ter tido gastos com as exigências feita pela autora 

quando da sua contratação para realização da festa, conforme 

depreende-se do termo de declaração realizado junto a Depol. De bom 

alvitre consignar que indigitados princípios foram erigidos à categoria de 

norma fundamental pelo código de processo civil e, portanto, devem ser 

seguidos, posto que os são verdadeiros mandados de otimização, ou seja, 

no momento de decidir o julgador deve aplica-los ao caso concreto 

fazendo um cotejamento entre as disposições fáticas e jurígenas trazidas 

à baila. Igualmente, conveniente registrar que nesta seara processual não 

se faz um julgamento antecipado da lide, realiza-se apenas e tão somente 

um análise dos requisitos ensejadores para a concessão ou não da tutela 

provisória. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente 

cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 
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ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7. Frente ao 

exposto, com fulcro na inteligência extraída do art. 300, do CPC, INDEFIRO 

o pedido da promovente de tutela provisória de urgência. 8- Proceda à 

citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 

18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das 

formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação 

de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em 

seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 9- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 10- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 11- Expeça-se o 

necessário. 12- Cumpra-se.
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1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 
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momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Designe-se audiência de 

conciliação e proceda à citação pessoal de parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 15-Expeça-se o 

necessário. 16-Cumpra-se.
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1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 
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batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 
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de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- Proceda à citação pessoal de parte requerida - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o 

necessário. 15-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000749-78.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIMAS BANNWART (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela provisória faz-se necessário 

que no caso sub examine esteja presentes os requisitos delineados no 

artigo supramencionado. Na hipótese vertente, embora seja juridicamente 

possível o pedido formulado pela parte requerente, bem como a vasta 

documentação carreada aos autos, a concessão da tutela provisória em 

análise de cognição sumária fere o princípio do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa, eis que ocorreria a satisfação da 

pretensão do autor sem oportunizar o direito de defesa à parte contrária, 

descaracterizando a probabilidade do direito e o perigo na demora. De bom 

alvitre consignar que indigitados princípios foram erigidos à categoria de 

norma fundamental pelo código de processo civil e, portanto, devem ser 

seguidos, posto que os são verdadeiros mandados de otimização, ou seja, 

no momento de decidir o julgador deve aplica-los ao caso concreto 

fazendo um cotejamento entre as disposições fáticas e jurígenas trazidas 

à baila. Igualmente, conveniente registrar que nesta seara processual não 

se faz um julgamento antecipado da lide, realiza-se apenas e tão somente 

um análise dos requisitos ensejadores para a concessão ou não da tutela 

provisória. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente 

cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 
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CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7. Frente ao 

exposto, com fulcro na inteligência extraída do art. 300, do CPC, INDEFIRO 

o pedido da promovente de tutela provisória de urgência. 8- Proceda à 

citação pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 

18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das 

formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação 

de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em 

seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 9- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 10- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 11- Expeça-se o 

necessário. 12- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-05.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LIVIA DUTRA RAMALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMON CESAR DA FONSECA OAB - MT0019346A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 
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autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Proceda à citação pessoal de 

parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 11- Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 13-Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se 

possível no prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada 

(aplicação, por analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo 

nossas homenagens. 15-Expeça-se o necessário. 16-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000760-10.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DALVAN FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso em apreço estejam presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. No que tange à 

probabilidade do direito, verifica-se do comprovante de compra carreado 

aos autos, que o produto foi devidamente amortizado, contudo, não lhe foi 

entregue, caso em que não pode o consumidor suportar as falhas 

ocasionados por equívocos da empresa, notadamente por ser vulnerável 

e hipossuficiente na relação de consumo. No que tange o requisito do 

perigo de dano, este emerge circunstanciadamente pelo simples fato de 

que a parte requerente pagou por um produto que não está podendo 

usufruir. O perigo da demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema 

urgência acerca de um provimento jurisdicional a reclamante acerca de 
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seu direito que já foi lesado e ainda permanece em constante ameaça de 

sofrer constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquela. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado da 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido para que a parte requerida entregue a parte requerente, no prazo 

de 15 (quinze) dias, os 02 (dois) computadores Desktop Icc IV2583S Intel 

Core i5 3.2ghz 8gb Hd 2TB, sob pena de incorrer em multa diária no valor 

de R$ 300,00 (trezentos) reais, sem prejuízo de a multa ser majorada em 

caso de necessidade. 8- Proceda à citação pessoal da parte requerida - 

na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 9- Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 10-Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 11-Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 12-Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se 

possível no prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada 

(aplicação, por analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo 

nossas homenagens. 13-Expeça-se o necessário. 14-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000768-84.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBENILTO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JUARES BATISTA MACHADO OAB - MT0020185A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - ME (REQUERIDO)

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 
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pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- Proceda à citação pessoal de parte requerida - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o 

necessário. 15-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000801-74.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE ALVES DANTAS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 
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decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- Designe-se audiência de conciliação e proceda à 

citação pessoal de parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da LJESP, para comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o 

necessário. 15-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012523-54.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALTUIR FERREIRA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10(dez) dias e uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012524-39.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALTUIR FERREIRA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 
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Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000728-39.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA PEREIRA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO OAB - MT0006293S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-39.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA LIMA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH OAB - MT23177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO)

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011038-82.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS VINICIUS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010465-44.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ALEXANDRE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010461-07.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010485-35.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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ELISIA POSSIDONEA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010490-57.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO DA COSTA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010797-45.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

D. F. S. MOREIRA & CIA. LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIS DE ALMEIDA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- INDEFIRO o pleito de novo bloqueio online, uma vez que não é razoável 

que se reitere o pedido de pesquisa e bloqueio de ativos financeiros em 

curto lapso temporal, principalmente quando não há nos autos, 

comprovação na mudança da situação financeira da parte executada. 2- 

Conforme se depreende dos autos, as medidas utilizadas para localização 

de bens capazes de saldar a dívida exequenda restaram infrutíferas. 

Após, intimado o exeqüente para apresentar bens a serem penhorados, o 

mesmo pleiteou a desistência do feito, eis porque, mediante a 

impossibilidade de meios para saldar a dívida, vislumbra-se na presente 

demanda causa de extinção da execução por ausência de condição de 

procedibilidade conforme entendimento do artigo 53, §4º da Lei 9.099/95 

que dispõe: “Não encontrando o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, 

o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor.” 3- Assim sendo, diante da impossibilidade no prosseguimento da 

rusga, julgo com espeque no art. 485, IV, do CPC c/c arts. 51 e 53, § 4°, da 

Lei 9.099/95, EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito. 4- 

Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995). 5- Expeça-se certidão de 

dívida conforme preconiza Enunciado 76 do Fonaje, a fim de que o 

requerente possa, quando souber que há bens passiveis de penhora em 

nome do requerido ou outra forma de cumprir a obrigação, pleitear tal feito 

em Juízo. 6- Após o trânsito em julgado providencie as baixas necessárias 

e o arquivamento dos autos. 7- Publique-se, registre-se, intime-se. 8- 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013086-48.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLY RAYSSA PERES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO OAB - MT0010269A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Tendo em vista o disposto no art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/1995, bem 

como atento ao enunciado 80 do FONAJE, deixo de receber o recurso 

inominado, eis que deserto, porquanto o recorrente mesmo intimado para 

apresentar comprovante de renda para robustecer a arguição de 

hipossuficiência não o fez, ficando inerte. 2. Certifique-se o trânsito em 

julgado. Após, arquive-se mediante as baixas e anotações necessárias. 3. 

Intime-se. 4. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000331-43.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MM VEICULOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEVER CARMO SILVA NETO OAB - MT24084/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 
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elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- CANCELO a audiência de conciliação outrora 

aprazada, por consequência, DETERMINO seja designada nova da de 

audiência de conciliação e proceda à citação pessoal de parte requerida - 

na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 
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cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o 

necessário. 15-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000299-38.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EULALIA DA SILVA CASTRO (REQUERENTE)

GEOVANA CASTRO DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Acolho a justificativa apresentada pela parte autora. 2. Designe-se nova 

data para audiência de conciliação, intimando-se as partes. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011241-44.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA GAMA CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SERRA AZUL AUTO ESCOLA 

LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de execução judicial onde ocorreu o pagamento dos valores 

devidos, razão pela qual fora efetivado o levantamento da penhora 

através do sistema Renajud e, nada mais havendo, nos termos do art. 924, 

I, bem como atento ao disposto no art. 925, todos do Código de Processo 

Civil, mediante o liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, 

declarando EXTINTO o processo em apreço. Após o trânsito em julgado e 

não havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 2- Publique-se. 3- Registre-se. 4- Intime-se. 5- 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000805-14.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO MOURA CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATHALIA FRANCESCA AGUIAR ORTIZ (EXECUTADO)

PAULO TARSO DE SOUZA (EXECUTADO)

NOVO TEMPO MANUTENCAO E TRANSPORTES EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. Inicialmente cabe 

asseverar que a tutela antecipada só é permitida no âmbito desta justiça 

especializada em casos excepcionais, portanto, embora a regra seja não 

se permitir a aplicação da tutela antecipatória em sede dos Juizados, salvo 

nas situações onde esteja flagrante a necessidade de provimento imediato 

a fim de salvaguardar direitos, como deveras cuida o caso em tela, 

cumprindo assinalar, que é perfeitamente possível o cabimento da medida 

rogada no caso subjacente perante a batuta do Juizado Especial Cível. 

Tecida este simplória ponderação em torno da viabilidade do pedido de 

tutela satisfativa, calha analisar se estão presentes os requisitos 

autorizativos para a concessão da mesma no que concerne à hipótese 

sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto Processual Civil disciplina 

que: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de 

urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória 

idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, 

podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 3. Como cediço, para a 

concessão in limine litis da tutela provisória de urgência faz-se necessário 

que no caso em apreço estejam presentes os requisitos delineados no 

artigo alhures grafado, calhando destacar que tais requisitos não são 

cumulativos para a concessão da indigitada tutela. Pois bem, assevera o 

autor que entabulou contrato de locação não residencial com a requerida, 

contudo o requerido está inadimplente há alguns meses, de modo que 

pugna pela retenção dos móveis que se encontravam no imóvel objeto do 

contrato com o escopo de amortizar pretensas diversas contraídas pelo 

autor em razão do inadimplemento contratual. 4. Destarte, a Lei 

8.245/1991, ao dispor sobre as garantias locatícias, diz que: “Art. 37. No 

contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes 

modalidades de garantia: I – caução; II – fiança; III – seguro de fiança 

locatícia; IV – cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. 

Parágrafo único. É vedada, sob pena de nulidade, mais de uma das 

modalidades de garantia num mesmo contrato de locação”. 5. Assim 

sendo, compreendo que a conduta de reter os bens móveis é ilegítima, 

porquanto a lei de locação prevê as hipóteses legais de garantia, sendo a 

retenção situação adversa ao que a indigitada lei preconiza. In casu, 

verifico não haver qualquer garantia (art. 37, da Lei 8.245/1991) 

anteriormente realizada em prol da locação, eis porque ausente está a 

probabilidade do direito. 6. Com efeito, calha destacar que o art. 38 da 

comentada Lei 8.245/1991 prevê que a caução pode ser tanto de bens 

móveis quanto de imóveis, todavia cuidando-se de bens móveis a caução 

deverá ser registrada junto ao cartório de títulos e documentos, o que não 

foi realizado, razão pela qual a concessão da tutela é medida precária. 7. 

Face ao exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, eis que ausente os 

requisitos legais. 8. A vestibular está devidamente acompanhada de título 

executivo e demonstrativo atualizado do débito, preenchendo, assim, os 

requisitos específicos preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual 

Civil, não sendo caso de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela 

qual recebo a presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste 

juízo. 9. Consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que a 

parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo 

original junto à secretaria deste juizado especial, que será devidamente 

conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. 10. Concretizada tal diligência, DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 11. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 12. Expeça-se o 

necessário. 13. Intime-se. 14. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000811-21.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENA NEVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 124 de 806



concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela provisória faz-se necessário 

que no caso sub examine esteja presentes os requisitos delineados no 

artigo supramencionado. Na hipótese vertente, embora seja juridicamente 

possível o pedido formulado pela parte requerente, bem como a vasta 

documentação carreada aos autos, a concessão da tutela provisória em 

análise de cognição sumária fere o princípio do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa, eis que ocorreria a satisfação da 

pretensão do autor sem oportunizar o direito de defesa à parte contrária, 

descaracterizando a probabilidade do direito e o perigo na demora. De bom 

alvitre consignar que esses princípios foram erigidos à categoria de norma 

fundamental pelo código de processo civil e, portanto, devem ser 

seguidos, posto que os são verdadeiros mandados de otimização, ou seja, 

no momento de decidir o julgador deve aplica-los ao caso concreto 

fazendo um cotejamento entre as disposições fáticas e jurígenas trazidas 

à baila. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7. Frente ao 

exposto, com fulcro na inteligência extraída do art. 300, do CPC, INDEFIRO 

o pedido do promovente de tutela provisória. 8. Proceda à citação pessoal 

da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 9. Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 10. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 11. Expeça-se o 

necessário. 12. Cumpra-se.

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012550-37.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO CARLOS DA COSTA NAZARETH OAB - RJ0160812A 

(ADVOGADO)

JAQUELINE DE SOUSA PAVAO OAB - RJ0118102A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 09 de Maio de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010217-78.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA CAVALCANTE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 09 de Maio de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010396-12.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUSARA CASTRO DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 
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processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 09 de Maio de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011530-79.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR JOAQUIM PACHECO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIAS ALVES VITOR TRINDADE OAB - MT16506/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 09 de Maio de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010921-28.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ABIDIAS SANTOS MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO JUSTINO DA SILVA OAB - MT0015695A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 09 de Maio de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010943-57.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA JOSE DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APOENA CAMERINO DE AZEVEDO OAB - MT0013314A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 
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independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 09 de Maio de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000240-84.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS LIMA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 09 de Maio de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011153-74.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LOPES TAVARES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUPPA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS 

LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO SCHMIDT OAB - MT19571/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação, 

estabelecidas pelo provimento CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018º, 

enquanto estiver vigente ou no que for alterado. Proceda o imediato 

arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as cautelas 

de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes 

eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, enviando 

oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 09 de Maio de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011173-31.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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GIZELE VANDERLEY DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/1995. 2. 

Analisando os autos, observo que a ação em voga desejada deve ser 

extinta em razão da incompetência deste juízo para executar os créditos 

em face de empresa que se encontra em processo de recuperação 

judicial. Com efeito, se depreende de eventos volvidos que já foi proferida 

sentença de mérito, com o seu respectivo trânsito em julgado. Assim, 

necessário se faz a extinção da presente rusga, nos termos do enunciado 

51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, in verbis: “Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” 3. No caso em tela, por 

uma concatenação lógica de atos processuais, verifica-se que a próxima 

etapa seria a intimação da parte executada OI S/A para adimplir 

voluntariamente com o débito executado, todavia, no ano de 2016 foi 

deferido o seu plano de recuperação judicial, assim o crédito aqui 

discutido deverá ser habilitado junto ao juízo da falência, nos termos da Lei 

11.101/2005. Deveras, o enunciado supramencionado diz claramente a 

possibilidade do processamento e julgamento da ação de conhecimento, 

excluindo o cumprimento de sentença, o qual deve ser habilitado em via 

própria. O STJ se pronunciou, chegando ao seguinte entendimento: 

AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO. CISÃO DA EMPRESA. 

CONSTRIÇÃO DE BENS DA EMPRESA CINDIDA. AFETAÇÃO DO 

PAGAMENTO DE CREDORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. 

Estando os bens da empresa integrante de grupo econômico afetados 

pelo cumprimento do plano de recuperação judicial já aprovado e 

homologado, não se aplica a Súmula n. 480/STJ. 2. É competente o juízo 

universal para a apreciação de fraude na cisão parcial da empresa com 

transferência significativa do seu patrimônio anteriormente ao pedido de 

recuperação judicial, a fim de se evitar a fraude contra terceiros e garantir 

os interesses da totalidade do quadro geral de credores. (grifo nosso). 3. 

Agravo regimental desprovido. (Agravo regimental no conflito de 

competência. Relator: Ministro João Otávio de Noronha, segunda seção. 

Julgado em 24/02/2016. Publicação DJe 26/02/2016). RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO SINGULAR MOVIDA CONTRA A 

RECUPERANDA. PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. 

IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito 

de competência suscitado em 9/11/2015. Recurso especial interposto em 

28/3/2016 e concluso à Relatora em 30/9/2016. 2- Controvérsia que se 

cinge em definir se o juízo onde se processa a recuperação judicial da 

recorrente é o competente para processamento e julgamento de ação 

indenizatória derivada de relação de consumo em fase de cumprimento de 

sentença. 3- A interpretação conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 

47 e 49 da LFRE, bem como o entendimento do STJ acerca da questão, 

permitem concluir que o juízo onde tramita o processo de recuperação 

judicial - por ter à sua disposição todos os elementos que traduzem com 

precisão as dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos 

os aspectos concernentes à elaboração e à execução do plano de 

soerguimento - é quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores 

objeto de execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que 

se trate de crédito decorrente de relação de consumo. 4- Recurso 

Especial Provido. (REsp 1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) 4. Frente ao 

exposto, não havendo questões a serem decidas, nos termos do art. 51, 

IV da Lei 9.099/1995, declaro EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito. Por fim, desde já saliento que eventual requerimento colimando a 

expedição de certidão de dívida será indeferido, uma vez que poderá a 

parte exequente se valer da sentença de mérito para habilitar o seu 

crédito junto ao juízo universal, em conformidade com o art. 9° da Lei 

11.101/2005. 5. Após o trânsito em julgado providencie as baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. 6. Publique-se, registre-se, 

intime-se. 7. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001726-07.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ARAUJO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

Perscrutando os autos, nota-se que a parte executada adimpliu 

voluntariamente com a sua obrigação, depositando em conta judicial o 

valor referente ao acordo, razão pela qual a advogada da parte exequente 

requereu a transferência do numerário para conta bancária por ela 

indicada. 3. Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado pela parte autora, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará consoante petição da 

advogada que representa os interesses da parte exequente, inclusive 

realizando-se a transferência do montante para a conta indicada nos 

autos. 4. Frente ao exposto, ante o cumprimento integral da obrigação, nos 

termos do artigo 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a dívida 

exeqüenda, e por consequência, DECLARO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito. 5. Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 6. Publique-se. 7. Registre-se. 8. Intime-se. 9. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001779-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KAIKY IURY AIRES TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

Perscrutando os autos, nota-se que a parte executada adimpliu 

voluntariamente com a sua obrigação, depositando em conta judicial o 

valor referente ao acordo, razão pela qual a advogada da parte exequente 

requereu a transferência do numerário para conta bancária por ela 

indicada. 3. Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado pela parte autora, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará consoante petição da 

advogada que representa os interesses da parte exequente, inclusive 

realizando-se a transferência do montante para a conta indicada nos 

autos. 4. Frente ao exposto, ante o cumprimento integral da obrigação, nos 

termos do artigo 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a dívida 

exeqüenda, e por consequência, DECLARO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito. 5. Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 6. Publique-se. 7. Registre-se. 8. Intime-se. 9. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010779-87.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOARES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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WEILY SILVA SANTOS OAB - MT0014572A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/1995. 2. 

Analisando os autos, observo que a ação em voga desejada deve ser 

extinta em razão da incompetência deste juízo para executar os créditos 

em face de empresa que se encontra em processo de recuperação 

judicial. Com efeito, se depreende de eventos volvidos que já foi proferida 

sentença de mérito, com o seu respectivo trânsito em julgado. Assim, 

necessário se faz a extinção da presente rusga, nos termos do enunciado 

51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, in verbis: “Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” 3. No caso em tela, por 

uma concatenação lógica de atos processuais, verifica-se que a próxima 

etapa seria a intimação da parte executada OI S/A para adimplir 

voluntariamente com o débito executado, todavia, no ano de 2016 foi 

deferido o seu plano de recuperação judicial, assim o crédito aqui 

discutido deverá ser habilitado junto ao juízo da falência, nos termos da Lei 

11.101/2005. Deveras, o enunciado supramencionado diz claramente a 

possibilidade do processamento e julgamento da ação de conhecimento, 

excluindo o cumprimento de sentença, o qual deve ser habilitado em via 

própria. O STJ se pronunciou, chegando ao seguinte entendimento: 

AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO. CISÃO DA EMPRESA. 

CONSTRIÇÃO DE BENS DA EMPRESA CINDIDA. AFETAÇÃO DO 

PAGAMENTO DE CREDORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. 

Estando os bens da empresa integrante de grupo econômico afetados 

pelo cumprimento do plano de recuperação judicial já aprovado e 

homologado, não se aplica a Súmula n. 480/STJ. 2. É competente o juízo 

universal para a apreciação de fraude na cisão parcial da empresa com 

transferência significativa do seu patrimônio anteriormente ao pedido de 

recuperação judicial, a fim de se evitar a fraude contra terceiros e garantir 

os interesses da totalidade do quadro geral de credores. (grifo nosso). 3. 

Agravo regimental desprovido. (Agravo regimental no conflito de 

competência. Relator: Ministro João Otávio de Noronha, segunda seção. 

Julgado em 24/02/2016. Publicação DJe 26/02/2016). RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO SINGULAR MOVIDA CONTRA A 

RECUPERANDA. PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. 

IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito 

de competência suscitado em 9/11/2015. Recurso especial interposto em 

28/3/2016 e concluso à Relatora em 30/9/2016. 2- Controvérsia que se 

cinge em definir se o juízo onde se processa a recuperação judicial da 

recorrente é o competente para processamento e julgamento de ação 

indenizatória derivada de relação de consumo em fase de cumprimento de 

sentença. 3- A interpretação conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 

47 e 49 da LFRE, bem como o entendimento do STJ acerca da questão, 

permitem concluir que o juízo onde tramita o processo de recuperação 

judicial - por ter à sua disposição todos os elementos que traduzem com 

precisão as dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos 

os aspectos concernentes à elaboração e à execução do plano de 

soerguimento - é quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores 

objeto de execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que 

se trate de crédito decorrente de relação de consumo. 4- Recurso 

Especial Provido. (REsp 1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) 4. Frente ao 

exposto, não havendo questões a serem decidas, nos termos do art. 51, 

IV da Lei 9.099/1995, declaro EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito. Por fim, desde já saliento que eventual requerimento colimando a 

expedição de certidão de dívida será indeferido, uma vez que poderá a 

parte exequente se valer da sentença de mérito para habilitar o seu 

crédito junto ao juízo universal, em conformidade com o art. 9° da Lei 

11.101/2005. 5. Após o trânsito em julgado providencie as baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. 6. Publique-se, registre-se, 

intime-se. 7. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011582-07.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA DE ABREU SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU OAB - MT0021440A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

Perscrutando os autos, nota-se que a parte executada adimpliu 

voluntariamente com a sua obrigação, depositando em conta judicial o 

valor referente a sua condenação, razão pela qual o advogado da parte 

exequente requereu a transferência do numerário para conta bancária por 

ele indicada. 3. Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado pela parte autora, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará consoante petição do 

advogado que representa os interesses da parte exequente, inclusive 

realizando-se a transferência do montante para a conta indicada nos 

autos. 4. Frente ao exposto, ante o cumprimento integral da obrigação, nos 

termos do artigo 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a dívida 

exeqüenda, e por consequência, DECLARO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito. 5. Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 6. Publique-se. 7. Registre-se. 8. Intime-se. 9. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000429-28.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO DE FRANCA RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

SENTENÇA 1. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei 

9.099/1995. 2. No caso sub examine verifica-se de plano a incompetência 

desta justiça especializada, mormente porque colima a parte autora a 

rescisão contratual de dois contratos cuja somatória ultrapassa o teto do 

juizado especial. De bom alvitre destacar que o magistrado ao receber a 

demanda pode e deve, ainda que não argüida preliminar de incompetência 

em razão do valor da causa, analisar se tem competência para decidir a 

causa, isso porque se trata de competência absoluta, podendo ser 

reconhecida, a pedido ou de ofício, em qualquer momento. 3. Com efeito, é 

sabido e consabido, que há dois limites de alçadas para os feitos que 

tramitam no Juizado Especial: 20 (vinte) salários mínimos, quando o 

reclamante não estiver representado ou assistido por advogado e 40 

(quarenta) salários mínimos, quando estiver assistido ou representado por 

causídico. 4. Destarte, nas causas ajuizadas no Juizado Especial incide o 

limite de 40 (quarenta) salários mínimos, por ser esta a regra geral e não 

haver nenhuma exceção, qualquer outra interpretação feriria frontalmente 

o princípio de que as exceções devem ser interpretadas restritivamente. 

Dispõe o art. 292, inciso II, do Código de Processo Civil: Art. 292. O valor 

da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: II ? na 

ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a 

modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão do ato jurídico, o valor 

do ato ou o de sua parte controvertida. 5. No caso em apreço, 

evidentemente que será discutido os dois contratos, que perfazem o 

montante de R$ R$ 58.669,71 (cinquenta e oito mil reais e seiscentos e 

sessenta e nove reais e setenta e um centavos). Nesse sentido já se 

orientou a Turma Recursal do Estado de Mato de Grosso, in verbis: 

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DEMORA NA ENTREGA DO BEM. VALOR 
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DA CAUSA. ARTIGO 259, V DO CPC. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA 

DO BEM. PRETENSÃO SUPERIOR AO LIMITE DE ALÇADA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. 

Conforme regra do artigo 259, V do CPC, quando a lide tiver objeto a 

existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão de negócio 

jurídico, o valor da causa será correspondente ao valor do contrato. Parte 

requerente que pretende a entrega do bem adquirido da parte requerida, 

cujo valor ultrapassa o teto desta Justiça Especializada. Quantificado em 

valor superior àquele estabelecido no artigo 3º, inciso I da Lei nº 9.099/95 

o valor do bem que a parte requerente pleiteia que lhe seja entregue, resta 

configurada a incompetência absoluta dos Juizados Especiais. Por se 

tratar de matéria de ordem pública, a incompetência do juízo pode ser 

reconhecida de ofício. Recurso provido para anular a sentença prolatada 

e reconhecer a incompetência absoluta dos Juizados Especiais pra julgar 

a  l i d e .  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

120068720138110006/2015, Turma Recursal Única, Julgado em 

07/07/2015, Publicado no DJE 07/07/2015) grifei 6. Frente ao exposto, 

levando-se em consideração que o valor do contrato em discussão é 

superior a 40 (quarenta) salários mínimos, por se tratar de matéria de 

ordem pública, reconheço, de ofício, a incompetência deste Juizado 

Especial, e, por consequência, julgo extinto este feito sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 51, II da Lei 9.099/1955 c/c art. 485, I do Código 

de Processo Civil, sem prejuízo de a parte autora ajuizar nova demanda, 

caso comprove a competência da via ora eleita. 7. Sem custas 

processuais. 8. Após o trânsito em julgado, arquive-se procedendo às 

baixas e anotações de necessárias. 9. Publique-se. 10.Registre-se. 11. 

Intimem-se. 12. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010408-65.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON TAKASHI ICHIKAWA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARISIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0014036A (ADVOGADO)

MIRELLE PEREIRA ALVES OAB - MT0014989A (ADVOGADO)

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA OAB - MT0018599A (ADVOGADO)

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO SILVESTRE DE PAIVA (EXECUTADO)

MARIA DE LOURDES E SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS MEDEIROS DA CONCEICAO OAB - GO32331 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Sentença lavrada em conformidade com o art. 489, do CPC c/c art. 38 

da Lei 9.099/1995. 2. Após acurada leitura dos autos observo já foram 

utilizados em prol da parte exequente todos os sistemas eletrônicos 

disponíveis para busca de bens em nome do devedor, ao passo que 

também já foi tentada a penhora, avaliação e remoção na residência da 

parte executada, restando parcialmente frutíferas as tentativas. 3. Assim 

sendo, verifica-se estar o feito permeado por causa uma causa de 

extinção, consistente na ausência de bens passíveis de penhora, 

incidindo a disposição do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, também 

aplicável na fase de cumprimento de sentença nos termos do ENUNCIADO 

75 do FONAJE: ENUNCIADO 75 (Substitui o Enunciado 45) – A hipótese do 

§ 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título 

judicial, entregando-se ao exeqüente, no caso, certidão do seu crédito, 

como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome 

do executado no Cartório Distribuidor (nova redação – XXI Encontro – 

Vitória/ES). 4. Frente ao exposto e considerando a inexistência de bens 

penhoráveis em nome da parte executada, com base no art. 53, § 4º da 

Lei 9.099/1995, julgo EXTINTO o presente processo, sem embargo da 

parte exequente requerer o desarquivamento do feito acaso tenha notícias 

de bens passíveis de constrição judicial em poder da parte executada. 5. 

Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos. 6. Publique-se, registre-se, intime-se. 7. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001106-92.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

UANIA PATRICIA ALVES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESMALTEC S/A (REQUERIDO)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

RUBENS EMIDIO COSTA KRISCHKE JUNIOR OAB - RJ149172 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Sentença lavrada na forma do art. 38 da Lei n° 9.099/1995. 2. A nova 

sistemática implantada no novo código de processo civil surgiu com o 

escopo de nutrir a composição amigável entre as partes, ou seja, estimular 

nos sujeitos processuais o uso dos meios de solução consensual de 

conflitos. Tanto é assim, que logo em um de seus primeiros artigos o 

referido código traz disposições sobre a possibilidade e a necessidade do 

oferecimento da solução consensual, in verbis: “Art. 3.° Não se excluirá 

da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. § 1.° É permitida a 

arbitragem, na forma da lei. § 2.° O Estado promoverá, sempre que 

possível, a solução consensual dos conflitos. § 3.º A conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão 

ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros 

do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.” 3. 

Realmente, não se pode olvidar que a conciliação é um vigoroso 

instrumento para a pacificação social e a solução de conflitos nas 

diversas áreas do direito, de sorte a garantir e dar efetividade, aos 

princípios constitucionais da razoável duração do processo, celeridade e 

o da dignidade da pessoa humana. 4. Portanto, nos termos do art. 487, III, 

alínea “b” e para fins do art. 200, ambos do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO por sentença, para todos os efeitos legais e de direito, o 

acordo constante nos autos, DECLARANDO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito. 5. Por fim, tendo em vista que o causídico que atua no 

feito possui mandato outorgando-lhe poderes para receber tais valores, 

eis porque, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado pela parte autora, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará em nome do 

advogado que representa os interesses da parte exequente, inclusive 

realizando-se a transferência do montante para a conta indicada nos 

autos. 6. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995). 7. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações necessárias. 8. 

P.R.I.C.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000642-68.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON COLSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA OAB - MT0018599A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINA WANDERLEY BARROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da lei 9099/95. 2- Decido. 

3- Tendo em vista a manifestação expressa da parte demandante, 

estando patente o seu desinteresse na continuidade do feito, 

HOMOLOGO, com espeque no Enunciado 90 do FONAJE e ainda nos 

artigos 200, § Ùnico e 485, inciso VIII, ambos do Novo CPC, a desistência 

constante nos autos, declarando (art. 359 do CPC c/c 51, caput, da Lei 

9.099/95,) extinto o processo sem julgamento do mérito. 4- Sem custas 

(art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995). 5- Após o trânsito em julgado providencie 

as baixas necessárias e o arquivamento dos autos. 6- Publique-se, 

registre-se, intime-se. 7- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-25.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ORESTE PICOLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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JOAO BATISTA DAS NEVES NONATO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000283-84.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NICEIAS GOMES BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BERALDO BARROS OAB - MT0012970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001821-37.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO LUIZ REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO OAB - MT0013327A 

(ADVOGADO)

MAURICIO COSTA BARBOSA OAB - MT19457/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012144-50.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI EURIPEDES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WMARLEY LOPES FRANCO OAB - MT0003353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS EM SEGURANCA 

TIRADENTES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACQUELINE CRISTINA DA COSTA LAURENTINO OAB - DF36638 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não alegadas nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Considerando que as 

partes efetuaram um acordo, e que o feito está devidamente instruído para 

uma eventual homologação, sendo o direito disponível, merece acolhimento 

a pretensão das partes, pois é possível transigir sobre o direito 

apresentado. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, I 

e III, b, do Novo Código de Processo Civil, e art. 22, parágrafo único da Lei 

9.099/95, SUGESTIONO SEJA homologado por sentença o acordo entre as 

partes e JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO com resolução de mérito. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 09 de Maio de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011214-61.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDIONES MENDES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYKE BRENDON BORGES OAB - MT0021498A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito, 

cumprindo a secretaria as exigências legais prévias para liberação. 

Proceda o imediato arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 

9.099/95, com as cautelas de praxe. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos, tomando as 

devidas providências, enviando oficio se for o caso. Sem condenação de 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 09 de Maio de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000194-61.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002016-22.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

REPARA TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER OAB - MT0016905A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-09.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-79.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MILITINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000316-74.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA RODRIGUES ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SERRA AZUL AUTO ESCOLA 

LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000262-11.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALVES NUNES E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA GRECIA RODRIGUES NOGUEIRA OAB - MT22476/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN SAVIO TAVEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram em audiência e 

estando regulares os termos da avença, nos termos do art. 487, III, b, do 

NCPC, bem como atento ao disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO, para todos os fins de direito o acordo entabulado entre as 

partes, declarando EXTINTO o processo em apreço. 4- Sem custas 

conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 5- Em atenção ao disposto no item 

5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação das partes e de seus patronos. 6- 

Registre-se e, em seguida, arquive-se com as baixas de estilo. 7- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000224-96.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JVC MERCANTIL LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA GONCALVES DO CARMO MOREIRA OAB - GO43099 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P G NERY COPIADORA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO JAKSON VIEIRA GOMES OAB - MT0020239A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não alegadas nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Considerando que as 

partes efetuaram um acordo, e que o feito está devidamente instruído para 

uma eventual homologação, sendo o direito disponível, merece acolhimento 

a pretensão das partes, pois é possível transigir sobre o direito 

apresentado. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, I 

e III, b, do Novo Código de Processo Civil, e art. 22, parágrafo único da Lei 

9.099/95, SUGESTIONO SEJA homologado por sentença o acordo entre as 

partes e JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO com resolução de mérito. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 09 de Maio de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-87.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE FIRMINO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BUOZI OAB - MT0016593A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não alegadas nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Considerando que as 

partes efetuaram um acordo, e que o feito está devidamente instruído para 

uma eventual homologação, sendo o direito disponível, merece acolhimento 

a pretensão das partes, pois é possível transigir sobre o direito 

apresentado. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, I 

e III, b, do Novo Código de Processo Civil, e art. 22, parágrafo único da Lei 

9.099/95, SUGESTIONO SEJA homologado por sentença o acordo entre as 

partes e JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO com resolução de mérito. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 14 de Maio de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011342-81.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINTON COSTA SENISE (REQUERIDO)

ADRIANO BELCHIOR MUNIZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 2- 

Decido. 3- Considerando que as partes se compuseram conforme se 

observa do termo de acordo juntado aos autos, e que o objeto da lide trata 

de matéria pertinente a direito disponível, estando regulares os termos da 

avença, nos termos do art. 487, III, b, do NCPC, bem como atento ao 

disposto no art. 22 § Único da Lei 9.099/95, HOMOLOGO, para todos os 

fins de direito o acordo entabulado entre as partes, declarando EXTINTO o 

processo em apreço. 4- Sem custas conforme art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 

5- Em atenção ao disposto no item 5.3.6 da C.N.G.C., dispenso a intimação 

das partes e de seus patronos. 6- Registre-se e, em seguida, arquive-se 

com as baixas de estilo. 7- Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001467-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. S. L. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO)

 

Número do Processo: 1001467-06.2017.8.11.0006 AUTOR: ADILSON 

SILVA DO AMARAL RÉU: VANESSA DE SOUZA LARA Vistos etc. Tendo 

em vista que a tentativa de conciliação restou infrutífera, cumpra 

integralmente o despacho de ID 10091871, intimando-se as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) 

dias. Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão. Às 

providências. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001984-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LOURENCO DO ESPIRITO SANTO RAMOS (REQUERENTE)

TARCIO FONTES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SUZANA RAMOS DE MORAES ARMANDO OAB - MT0015874A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TARGINO RODRIGUES RAMOS (REQUERIDO)

 

Número do Processo: 1001984-74.2018.8.11.0006 REQUERENTE: 

FRANCISCO LOURENCO DO ESPIRITO SANTO RAMOS, TARCIO FONTES 

RAMOS REQUERIDO: TARGINO RODRIGUES RAMOS Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Interdição c/c tutela provisória de urgência proposta por 

Francisco Lourenço do Espirito Santo Ramos e Tarcio Fontes Ramos que 

objetivam a interdição de Targino Rodrigues Ramos. Narram os 

Requerentes, em síntese, serem filhos do interditando Targino Rodrigues 

Ramos, uma vez que possui sequelas de acidente vascular cerebral. 

Afirmam que a patologia apresentada pelo Sr. Targino Rodrigues Ramos 

impossibilita-o de reger sua vida de forma independente, uma vez que a 

sua saúde requer cuidados contínuos. Assim, em virtude do interditando 

ser incapaz de reger seus próprios atos e administrar seus bens e 

rendimentos, o Requerente Francisco Lourenço do Espirito Santo Ramos 

deseja se tornar curador especial deste para prestar-lhe a assistência 

privada. Deste modo, requerem liminarmente, a interdição provisória de 

Targino Rodrigues Ramos, nomeando o Requerente Francisco Lourenço 

do Espirito Santo Ramos para o múnus de Curador, sendo ao final 

confirmada a tutela postulada. Juntam documentos pertinentes. É o 

relatório. Decido. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de 

posterior revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 

98 do Código de Processo Civil. Proceda-se com a tramitação prioritária do 

presente feito nos termos do art. 1048, inciso I, do CPC. Trata-se de Ação 

de Interdição c/ pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida, de modo que deve ser analisado sob o prisma do art. 298 do 

CPC. Ademais, para concessão da ordem, dispõe o art. 303 do CPC a 

exigência de contemporaneidade da urgência alegada e fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação ao resultado útil do processo. 

Nesta senda, verifica-se a evidência da enfermidade do interditando 

mediante os atestados médicos firmados por profissionais competentes 

acostado nos autos, bem como a urgência da medida, declaro a interdição 

provisória do Requerido e nomeio como seu curador provisório o Sr. 

Francisco Lourenço do Espirito Santo Ramos, qualificado na exordial. 
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Expeça-se termo de curatela provisória, consignando-se a vedação à 

alienação ou oneração de quaisquer bens móveis ou imóveis ou de 

qualquer natureza, pertencentes ao interditando, salvo com autorização 

judicial. Ademais, designo audiência para o dia 26 de junho de 2018 às 

15h30min, data em que será realizada a entrevista do interditando, 

devendo o mesmo ser citado na pessoa de seu Curador Provisório, 

cientificando-o de que poderá, querendo, impugnar o pedido, no prazo de 

15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe é facultado 

constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). Intime-se a equipe técnica 

deste Juízo para realizar estudo psicossocial na residência do 

interditando, no prazo de 15 (quinze) dias. Ciência ao Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cáceres, 15 de maio de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003749-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. D. S. (REQUERENTE)

B. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. F. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

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

 

Número do Processo: 1003749-17.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA 

JOSE DA SILVA, BRENDA APARECIDA DA SILVA REQUERIDO: 

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA Vistos etc. Intime-se a parte autora 

para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. Decorrido o prazo 

e devidamente certificado, à conclusão. Às providências. Cumpra-se. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002905-67.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELANE SILVA SANTOS DUARTE (REQUERENTE)

ALAN SILVA SANTOS (REQUERENTE)

ALF SILVA SANTOS (REQUERENTE)

ALEX SILVA SANTOS (REQUERENTE)

ALDO SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDIR SOUZA SANTOS (INVENTARIADO)

 

Número do Processo: 1002905-67.2017.8.11.0006 REQUERENTE: 

ROSELANE SILVA SANTOS DUARTE, ALF SILVA SANTOS, ALAN SILVA 

SANTOS, ALDO SILVA SANTOS, ALEX SILVA SANTOS INVENTARIADO: 

JURANDIR SOUZA SANTOS Vistos etc. Cumpra-se integralmente a 

decisão inicial (ID 6850058). Às providências. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000666-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

K. C. L. (REQUERENTE)

I. F. A. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACE ALVES DA SILVA OAB - MT15888/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

Número do Processo: 1000666-56.2018.8.11.0006 REQUERENTE: 

KATHYANE CUNHA LADEIA, IGOR FELIPE AGUIAR ALVES DA SILVA 

Vistos etc. Trata-se de acordo de dissolução de união estável c/c guarda 

proposta por Kathyane Cunha Ladeia e Igor Felipe Aguiar Alves da Silva, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Narram os requerentes, em 

síntese, que conviveram em união estável por aproximadamente 10 (de) 

meses e desta união adveio filho, bem como não há bens a partilhar. 

Assim, ante a impossibilidade de reconciliação, requer que seja dissolvido 

a união estável havida entre os requerentes. Com a inicial, aportou os 

documentos pertinentes. Instado a manifestar, o Ministério Público opinou 

pela homologação do acordo (ID 12256580). É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Tendo em vista que as partes são maiores e capazes, não havendo 

nenhuma irregularidade ou vício processual a ser sanado preliminarmente, 

motivo pelo qual passo, de imediato, a decidir sobre o mérito. As Leis nº 

8.971/94 e nº 9.278/96 conferem proteção à união estável, não exigindo 

para tal propósito, qualquer instrumentalização ou registro, reconhecendo 

efeitos jurídicos para a própria união ou para o exercício de vida em 

comum com objetivo de constituição de família. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para tanto, DECLARO a dissolução da união 

estável havida entre Kathyane Cunha Ladeia e Igor Felipe Aguiar Alves da 

Silva, bem como HOMOLOGO o acordo entabulado nestes autos. Em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

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

Ciência ao Ministério Público. Sem custas. Arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001482-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

F. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. P. B. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C Á C E R E S  -  F A M I L I A  E  S U C E S S Õ E S  P r o c e s s o : 

1001482-72.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[Reconhecimento / Dissolução]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou capitulo 2, 

seção 17, item 2.17.4 – VI da CNGC, e, de acordo com a legislação vigente 

e o provimento 56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, 

encaminhando-o Advogado Mauro Lemes da silva Junior da parte 

requerente para se manifestar sobre ID 13236791 , 16 de maio de 2018 

JOANA APARECIDA SILVA ASSUNCAO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002031-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

E. V. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MARTIN FRAGA OAB - MT13513/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. H. D. S. D. M. (RÉU)

 

Número do Processo: 1002031-48.2018.8.11.0006 AUTOR: EURICO 

VENTURA DA SILVA RÉU: LUIZ HENRIQUE DA SILVA DE MORAES Vistos 

etc. Processe-se em segredo de justiça. Defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o que 

dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Cite-se e 

intime-se o Requerido para comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, preferencialmente acompanhados de Advogado(a) 

ou Defensor Público, a ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO 

DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. O não comparecimento 

injustificado da parte Autora ou Requerida à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso. Advirta-se a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a partir da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição, ou do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334). Deverão constar do 

mandado de citação as disposições insertas no art. 695 e parágrafos do 

Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 695. Recebida a petição inicial e, 

se for o caso, tomadas as providências referentes à tutela provisória, o 

juiz ordenará a citação do réu para comparecer à audiência de mediação e 

conciliação, observado o disposto no art. 694. § 1o O mandado de citação 

conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 
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desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo”. Decorrido o prazo e 

devidamente certificado, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação. Intimem-se. Às providências. Cumpra-se. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 28635 Nr: 3808-13.2003.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO HONOFRE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍLIA DE ALMEIDA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. ALVES - OAB:OAB/MT 

5.793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou Artigo 335 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito para INTIMAR O ADVOGADO ADRIANO 

COLLEGIO ALVES, para retirar os formais de partilhas que encontram na 

secretaria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 42257 Nr: 875-96.2005.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÚCIA DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE HENRIQUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou Artigo 335 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito para INTIMAR O ADVOGADO CLAUDIO 

PALMA DIAS, para retirar os formais de partilhas que encontram na 

secretaria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 142346 Nr: 114-21.2012.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON LOBO MENDES FILHO 

- OAB:10.791 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRELLE DA ROSA MARQUES 

DE SOUZA - OAB:18834/O

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou Artigo 335 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito para INTIMAR O ADVOGADO HAMILTON 

LOBO MENDES FILHO, para retirar os formais de partilhas que encontram 

na secretaria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 50338 Nr: 25-08.2006.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJDAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Mauricio Jorge da Cunha 

- OAB:2.493 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para o inventariante manifestar 

bem como dar prosseguimento ao feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 142268 Nr: 28-50.2012.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou Artigo 335 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito para INTIMAR O ADVOGADO THIAGO CRUZ 

FURLANETTO GARCIA BARBOSA, para retirar os formais de partilhas que 

encontram na secretaria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 162491 Nr: 10282-48.2013.811.0006

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCDDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825, Edilaine Aparecida Soares Neves - OAB:15.818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT

 Certificoque a sentença de fls. 102/105 transitou em julgado sem 

interposição de recurso.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 21628 Nr: 2469-53.2002.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIAN MARIA MARQUES DA SILVA, EULALIA BORGES 

CINTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para requerente apresentar a 

este juízo documentos que comprovam as condições necessárias para a 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, apesar de intimada 

conforme carga de 29.01.2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 230038 Nr: 1211-46.2018.811.0006

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS, HADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:10.041, ROSEMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - 

OAB:15.675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou Artigo 335 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito para INTIMAR OS ADVOGADOS BEM COMO 

AS PARTES a comparecerem na audiência agendada sessão de 

conciliação/mediação (CEJUSC) para o dia 21/05/2018, às 17h.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos
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 Cod. Proc.: 189033 Nr: 7619-58.2015.811.0006

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CMCDS, JCCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certificoque a sentença de fls. 48/50 transitou em julgado sem 

interposição de recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 185412 Nr: 5477-81.2015.811.0006

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDFDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS SEGATTO JORGE DA 

CUNHA - OAB:12649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583, CYNARA PIRAN - OAB:6805/MT

 (...) EXTINGO o feito com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 

487 do Código de Processo Civil.Indefiro o pedido para que a requerida 

volte a usar o nome de solteira, tendo em vista sua revelia, vez que tal 

presunção infringiria o princípio da autodeterminação, por se tratar de 

direito da personalidade.Expeça-se o necessário para a averbação junto 

ao Cartório do Serviço Notarial e Registral das Pessoas Naturais de Vila 

Velha/ES. Condeno a requerida ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios que fixo no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja 

cobrança permanecerá suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos, ante a 

concessão da Justiça Gratuita, nos termos do artigo 98, § 3°, do Código de 

Processo Civil.Proceda-se à anotação do Dr. Vinicius Segatto Jorge da 

Cunha nos autos e sistema processual. Intimem-se. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 212008 Nr: 887-90.2017.811.0006

 AÇÃO: Suprimento de Idade e/ou Consentimento->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ BALBINO VIEIRA, E.B.V.S.

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARISA BALBINO DA 

TRINDADE - OAB:74307B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a sentença de fls. 19/20 transitou em julgado sem 

interposição de recurso.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 169262 Nr: 5635-73.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDC, EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo da suspensão requerida as fls. 167 e 

deferida as fls. 168. Encaminho os autos ao Ministerio Público como 

solicitado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 39053 Nr: 4324-96.2004.811.0006

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÂMAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT, SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:6.514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAIZA BORGES BERNARDES - 

OAB:14399

 Certifico que decorreu o prazo da suspensão requerida as fls. 234/239 e 

deferida as fls. 246.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 157938 Nr: 5649-91.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo da suspensão solicitada as fls. 243 e 

deferida as fls. 244, encaminho os autos a conclusão como determinado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 211420 Nr: 470-40.2017.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO DA COSTA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PAULO AUGUSTO DA COSTA 

MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SCAFF ANTONINI - 

OAB:10708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os Herdeiros Sergio Cileno Marques dos Passos; Paulo 

Augusto da Costa Marques Neto; Ana Paula da Costa Marques;Maryana 

da costa Marques; não foram citados, haja vista correspondência 

devolvida com motivo da devolução"ausente", os herdeiros Paulo Cezar 

Marques dos Passos e Luiz Paulo da Costa Marques também não foram 

citados pelo sguinte motivo "não existe o numero", quanto a herdeira 

Gabriela Camilo da Costa Marques, recursou a receber a citação, 

conforme se vê as fls. 142 e 143.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001690-22.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA RIBEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LORIVALDO DELUQUE ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

Número do Processo: 1001690-22.2018.8.11.0006 EXEQUENTE: ELIANA 

RIBEIRO DA SILVA EXECUTADO: LORIVALDO DELUQUE ROCHA Vistos 

etc. Compulsando detidamente aos autos, verifica-se que não constam os 

documentos pessoais, instrumento mandamental e cópia da sentença que 

arbitrou os alimentos. Dessa maneira, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a exordial para acostar aos autos os 

documentos supramencionados, sob pena de indeferimento desta e/ou 

cancelamento da distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 

290, ambos do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo e devidamente 

certificado, à conclusão. Cumpra-se. Cáceres, 16 de maio de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002081-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MONIQUE RETIELE DE ALMEIDA ORTIZ (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUTY NUNES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002081-74.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MONIQUE RETIELE DE 

ALMEIDA ORTIZ REQUERIDO: RUTY NUNES DE ALMEIDA Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Interdição c/c tutela provisória de urgência proposta 

por Monique Retiele de Almeida Ortiz que objetiva a interdição de Ruty 

Nunes de Almeida. Narra a Requerente, em síntese, ser filha da 

interditanda Ruty Nunes de Almeida, a qual padece de sequelas advindas 

de acidente vascular cerebral. Afirma que a patologia apresentada pela 

Sra. Ruty Nunes de Almeida impossibilita-a de reger sua vida de forma 

independente, uma vez que a sua saúde requer cuidados contínuos. 

Assim, em virtude da interditanda ser incapaz de reger seus próprios atos 

e administrar seus bens e rendimentos, a Requerente deseja se tornar 

curadora especial desta para prestar-lhe a assistência privada. Deste 

modo, requer liminarmente, a interdição provisória de Ruty Nunes de 

Almeida, nomeando a Requerente para o múnus de Curadora, sendo ao 

final confirmada a tutela postulada. É o necessário. Decido. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Trata-se de Ação de Interdição c/ pedido de antecipação 

dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida, de modo que deve ser 

analisado sob o prisma do art. 298 do CPC. Ademais, a concessão de 

Tutela Provisória de Urgência, conforme preceitua o art. 300,§ 2.º, do CPC, 

é possível, desde que presentes a relevância dos motivos em que se 

assenta o pedido na inicial e a probabilidade do direito e o perigo de dano à 

parte requerente caso venha a ser procedente a decisão de mérito. Nesta 

senda, ante a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito alegado, vez que verifica-se a enfermidade da interditanda 

mediante os atestados médicos firmados por profissionais competentes 

acostado nos autos, bem como a urgência da medida, declaro a interdição 

provisória da Requerida e nomeio como sua curadora provisória a Sra. 

Monique Retiele de Almeida Ortiz, qualificada na exordial. Expeça-se termo 

de curatela provisória, consignando-se a vedação à alienação ou 

oneração de quaisquer bens móveis ou imóveis ou de qualquer natureza, 

pertencentes à interditanda, salvo com autorização judicial. Ademais, 

designo audiência para o dia 26 de junho de 2018 às 16h00min, data em 

que será realizada a entrevista da interditanda, devendo a mesma ser 

citada na pessoa de sua Curadora Provisória, cientificando-a de que 

poderá, querendo, impugnar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado da referida audiência, bem como lhe é facultado constituir 

advogado (CPC, arts. 751 e 752). Intime-se a equipe técnica deste Juízo 

para realizar estudo psicossocial na residência da interditanda, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cáceres, 16 de maio de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004556-37.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON SANABRIA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO CERTIFICO para os devidos e legais efeitos 

que o Recurso de Apelação Id.13057677 é TEMPESTIVO. Certifico ainda 

que o Requerido, ora denominado Apelante efetuou o devido preparo, 

conforme guia acostada Id 13057682, assim, nos termos do art. 203, § 4º 

do CPC, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE via DJE/MT o Requerente, 

ora denominado Apelado, através de seu advogado legalmente 

constituído, para que, querendo, responda ao recurso no prazo legal (art. 

1010, §1º, CPC). Cáceres-MT, 16 de maio de 2018. ANELISE DOLORES DE 

ASSIS CINTRA Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005317-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE CRISTINE DE SOUZA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DE SOUZA OAB - MT0016559A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO CERTIFICO para os devidos e legais efeitos 

que o Recurso de Apelação Id.13063790 é TEMPESTIVO. Certifico ainda 

que o Requerido, ora denominado Apelante efetuou o devido preparo, 

conforme guia acostada Id.13063794, assim, nos termos do art. 203, § 4º 

do CPC, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE via DJE/MT o Requerente, 

ora denominado Apelado, através de seu advogado legalmente 

constituído, para que, querendo, responda ao recurso no prazo legal (art. 

1010, §1º, CPC). Cáceres-MT, 16 de maio de 2018. ANELISE DOLORES DE 

ASSIS CINTRA Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 157219 Nr: 4981-23.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, para, no 

prazo de 10 (dez) dias, recolher a diligência para o oficial de justiça para 

cumprimento do mandado de citação. Para tanto deverá a parte acessar o 

site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar no ícone SERVIÇOS - GUIAS – 

DILIGÊNCIA – EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA. Após o pagamento, 

acostar o comprovante aos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 76977 Nr: 3629-06.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.C.DO NASCIMENTO ME, ARIANE DE 

OLIVEIRA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LÚCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. ALVES - OAB:OAB/MT 

5.793

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 197208 Nr: 1754-20.2016.811.0006

 AÇÃO: Cobrança de Cédula de Crédito Industrial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZELEY GATTASS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLE POTIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DIAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 24677 Nr: 855-76.2003.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE PEREIRA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Certifico para os devidos e legais efeitos que ante ao retorno dos autos 

da 2ª Instância, INTIMO as partes para manifestarem, requerendo o que 

entenderem de direito, no prazo de 10 (dez)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 161386 Nr: 9188-65.2013.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA DE SOUZA DANELICHEN, JOSE DE SOUZA 

DANELICHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DE ALMEIDA RODRIGUES, MARIA 

CATARINA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825, EDILAINE APARECIDA SOARES NEVES - OAB:15818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, GRACE ALVES DA SILVA - OAB:15888

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 101589 Nr: 6685-76.2010.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIXON PATRICK GONZAGA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELADIO MIRANDA LIMA - 

OAB:86235/RJ

 Certifico para os devidos e legais efeitos que ante ao retorno dos autos 

da 2ª Instância, INTIMO as partes para manifestarem, requerendo o que 

entenderem de direito, no prazo de 10 (dez)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 144087 Nr: 2020-46.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON GUILHERME DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S.A, BANCO SAFRA S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO 

CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9309/O, 

RENATO RODRIGUES COUTINHO - OAB:14393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO OLIVEIRA DUTRA - 

OAB:OAB/SP 292.207, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A MT, MAURÍCIO SCANDELARI MILCZEWSKI - 

OAB:58.885, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117/MT, SÉRVIO 

TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A MT, WALDIR LUIZ BULGARELLI 

- OAB:OAB/SP 217.291

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 166889 Nr: 3775-37.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDREIELE DA SILVA CARNERO GERALDES, ROSIMEIRE 

CATARINA GERALDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISAL ADMINISTRADORA E CONSÓCIO S/C 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:SP 231.747

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho
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 Cod. Proc.: 1943 Nr: 212-02.1995.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: LCDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAEOCATL, GDMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN - OAB:11770/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA RODRIGUES 

TEIXEIRA - OAB:13.121, ÉRIKA PINTO DE ARRUDA - OAB:5635, MIGUEL 

DA SILVEIRA MATOS - OAB:190296/SP, MIRTES GISELLA BIACCHI 

BELLE - OAB:9714-B

 DECISÃO (...) Pois bem.1 - De início, (...) (...) Posto isso, este Juízo 

INDEFERE o pleito formulado às fls. 867/869.2 – Depois, com relação à 

alegação de nulidade da intimação e dos atos praticados, (...) 

INDEFERE-SE o pleito de nulidade da intimação e dos atos processuais 

praticados.3 – Do mesmo modo, acerca da impenhorabilidade do imóvel 

matriculado sob o n. 10.373, que seria destinado à moradia, dispõem os 

artigos 1º e 5º da Lei n. 8.009/90: “(...) (...). Bem por isso, uma vez não 

demonstrado que o imóvel se destina à moradia, descabe falar em 

impenhorabilidade, razão pela qual este Juízo INDEFERE o pedido de 

exclusão do aludido bem do rol de imóveis indicados à penhora.4 – Como 

corolário, haja vista que a averbação de existência da demanda não 

representa qualquer tipo de constrição, tendo apenas efeitos de 

publicidade, INDEFERE-SE o pedido de baixa da aludida anotação.5 – 

Passo seguinte, seguindo a ordem dos pleitos formulados pela parte 

exequente (fl. 850), com fundamento no art. 854 do Código de Processo 

Civil, este Juízo DEFERE o pedido a fim de promover o bloqueio nas contas 

bancárias conforme requerido, utilizando-se, para tanto, do sistema 

BACENJUD até o valor da execução, (...) 7 – Ainda em caso de serem 

infrutíferas as diligências anteriores, como requerido pela parte exequente 

(fl. 850), LAVRE-SE o termo de penhora dos imóveis indicados à fl. 850, 

nos termos do artigo 845, § 1º, do CPC, INTIMANDO-SE as partes, com o 

que a parte executada será nomeada depositária fiel do bem.8 – (...)13 – 

Por fim, (...) como requerido pela parte executada às fls. 898/899, 

DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), devendo 

as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º, do mesmo 

diploma processual. 14 – Por oportuno, INTIMEM-SE as partes 

pessoalmente acerca da designação da audiência acima. 15 – 

INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.Cáceres/MT, 09 de maio de 2018.RAMON 

FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 140143 Nr: 9773-88.2011.811.0006

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GASOCIDENTE DO MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA RIO BRAVO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA PANIZI SOUZA - 

OAB:6124, FERNANDO VALENTIM ALVAREZ - OAB:14463B, RENATA 

VIVIANE DA SILVA - OAB:9465-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO DONIZETI NUNES - 

OAB:2420-B

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil, assim 

como determinações do despacho de fl. 386, INTIMO as partes 

(requerente e requerida), por meio de seus advogados legalmente 

constituídos, para comparecerem à audiência de Conciliação DESIGNADA 

PARA O DIA 06/06/2018, ÀS 16h00min HORAS a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), situada no 

Edifício do Fórum da Comarca de Cáceres/MT, devendo as partes 

comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 144087 Nr: 2020-46.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON GUILHERME DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S.A, BANCO SAFRA S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO 

CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9309/O, 

RENATO RODRIGUES COUTINHO - OAB:14393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO OLIVEIRA DUTRA - 

OAB:OAB/SP 292.207, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A MT, MAURÍCIO SCANDELARI MILCZEWSKI - 

OAB:58.885, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117/MT, SÉRVIO 

TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A MT, WALDIR LUIZ BULGARELLI 

- OAB:OAB/SP 217.291

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 172376 Nr: 8052-96.2014.811.0006

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYSLAN CLAYTON MORAES, REGINA MARIA DA 

SILVA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELBE DE CASTRO SOUZA, JOSÉ MARCIO 

MENEZES, HELENA FERREIRA DA COSTA MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA 

- OAB:11145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239 MT, KELCIO JUNIO GARCIA - OAB:OAB/MT 8169, KELCIO 

JUNIO GARCIA - OAB:OAB/MT8169

 Nos termos do art. 152, IV do CPC, INTIMO as partes Embargadas para 

manifestarem nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que 

entenderem de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 145932 Nr: 4054-91.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORTUNATO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S.A, BANCO RURAL S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BONSUCESSO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT, 

RENATO RODRIGUES COUTINHO - OAB:14393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069 MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 MG, FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, LEONARDO COSTA FERREIRA DE MELO - 

OAB:OAB/MG 103.997, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A MT, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - OAB:63.440, 

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:11.065-A, PAULO 

FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117/MT, RODRIGO VENEROSO DAUR - 

OAB:OAB/MG102.818

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.
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4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 148307 Nr: 6778-68.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO ELSON MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL, 

BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT, 

RENATO RODRIGUES COUTINHO - OAB:14393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A MT, MARILSON MENDES RIBEIRO - 

OAB:16.108, PAULA PRATES BOGGIONE GUIMARÃES - OAB:127451 

MG, RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - OAB:15.973, RODRIGO VENEROSO 

DAUR - OAB:OAB/MG102.818, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A MT, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:44698

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 151595 Nr: 10436-03.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA RIO BRAVO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASOCIDENTE DO MATO GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079, SERGIO DONIZETI NUNES - OAB:2420-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA PANIZI SOUZA - 

OAB:6124, FERNANDO VALENTIM ALVAREZ - OAB:14463B, NELSON 

DA COSTA ARAÚJO - OAB:3512/MS, RENATA VIVIANE DA SILVA - 

OAB:9465-MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil, assim 

como determinações do despacho de fl. 183, INTIMO as partes 

(requerente e requerida), por meio de seus advogados legalmente 

constituídos, para comparecerem à audiência de Conciliação DESIGNADA 

PARA O DIA 06/06/2018, ÀS 16h00min HORAS a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), situada no 

Edifício do Fórum da Comarca de Cáceres/MT, devendo as partes 

comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 150068 Nr: 8784-48.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GETULIO NEVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO FILHO VIEIRA, ZULMIRA 

APARECIDA DELUQUI VIEIRA, FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS, JOSÉ 

GONÇALVES DE SÁ NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO - 

OAB:OAB/MT 6.072 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO DAN - OAB:3565-A, 

KELCIO JUNIO GARCIA - OAB:OAB/MT8169, PAULA MARCIA 

CACERES DAN - OAB:3.621, THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA 

BARBOSA - OAB:13.607 MT

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o Recurso de Apelação 

retro é TEMPESTIVO. Certifico ainda que a Requerente, ora denominada 

Apelante é isenta de preparo em razão da concessão de gratuidade de 

Justiça. Isso posto, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE via DJE/MT os 

Requeridos, ora denominados Apelados, através de seu(ua)(s) 

advogado(a)(s) legalmente constituídoa, para que, querendo, responda ao 

recurso no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 95892 Nr: 958-39.2010.811.0006

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINO MESQUITA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO SOUZA DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ THADEU DOS SANTOS 

MESQUITA - OAB:7836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELCIO JUNIO GARCIA - 

OAB:8169-MT

 1. As partes se compuseram nesta audiência nos termos acima 

consignados. Diante do exposto, HOMOLOGA-SE por sentença a 

convenção acima descrita, com fulcro no art. 487, III, alínea a do CPC, para 

que sejam produzidos seus jurídicos e legais efeitos, para o fim de 

consolidar a documentação apresentada pelas partes, com os acréscimos 

ressaltados acima, como os autos originais.

 2. PROCEDA-SE a restituição do cheque oferecido como caução à fl. 49 

dos autos, certificando-se do ocorrido.

3. Em seguida, CERTIFIQUE-SE o trânsito e ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

 4. CUMPRA-SE.

 Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 149496 Nr: 8157-44.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIOR DE ASSIS ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINACIAMENTOS S/A, JOSÉ 

DARCIO DE ANDRADE RUDNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELI SIMÕES SANTOS - 

OAB:11.468 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, para 

cientificá-lo que a perícia médica será realizada na data do dia 09/05/2018, 

às 11:00 horas, no consultório médico do Dr. Jos´r Dárcio de Andrade 

Rudner, situado na Rua Cel. José Dulce, nº 109, Centro, na cidade de 

Cáceres-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 136946 Nr: 6193-50.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO EDIBERTO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BGM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO VIGNA - 

OAB:173.477 OAB/SP

 Certifico para os de devidos e legais efeitos que a parte executada 
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instada a se manifestar deixou o prazo transcorrer "in albis". Assim, face 

o despacho de fls.120 INTIMO a parte exequente, por meio de seu 

advogado legalmente consituído, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar nos autos e requerer o que entender de direito.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006081-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE SOUSA NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS NEVES FERREIRA ROSA (RÉU)

JAIR JOSE DA ROSA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AÇÃO DE USUCAPIÃO 

PRAZO: 30 DIAS EXPEDIDO POR ORDEM DO MM. JUIZ: RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Dados do processo: Processo: 

1006081-54.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 50.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MANOEL 

DE SOUSA NASCIMENTO Parte Ré: RÉU: MARIA DAS NEVES FERREIRA 

ROSA, JAIR JOSE DA ROSA Pessoa(s) a ser(em)citada(s) PARTE 

REQUERIDA: ESPÓLIO DE JAIR JOSE DA ROSA FINALIDADE: CITAÇÃO DA 

PARTE REQUERIDA, acima qualificada, bem como dos réus ausentes, 

incertos, desconhecidos e eventuais interessados, na forma do art. 259 

do CPC, dos termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e 

caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos afirmados pela parte autora. 

RESUMO DA INICIAL: "A parte na qualidade de legitima possuidora, pleiteia 

neste Juízo a sentença declaratória de usucapião, nos termos do Art. 

1.238, § único do Código Civil. A presente demanda tem como objeto um 

Lote de terreno urbano abaixo descrito". DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

USUCAPIENDO: A presente demanda tem como objeto um lote de terreno 

urbano, situado à Av. Gal.Osório, 2743, Jardim São Luiz, nesta cidade de 

Cáceres, Estado de Mato Grosso, com Registro de Matrícula n. 833, Livro 

n. 2-A-2, fls. 179 . DESPACHO: "Vistos em correição.1 – Tratando-se a 

demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os 

requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de 

Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 

332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo Civil 

DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT (CEJUSC), devendo 

as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º do mesmo 

diploma processual.2 – EXPEÇA-SE carta de citação e intimação do réu, 

nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser 

cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil,3 – O réu poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de 

audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 

do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza 

o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos 

pela Secretaria deste Juízo.4 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC.5 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento 

na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do CPC).6 – 

CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes advertência de 

que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá 

acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em 

conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, §4º, inciso I do CPC).7 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 

do CPC. 8 – CITEM-SE pessoalmente os requeridos e os confinantes e, por 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias, eventuais interessados ausentes, 

incertos e desconhecidos, com fundamento no art. 246, §3º do Código de 

Processo Civil, para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 

(quinze) dias.9 – INTIMEM-SE, por via postal, para manifestar eventual 

interesse na causa, os representantes da Fazenda Pública da União, do 

Estado e do Município, encaminhando-se a cada ente cópia da petição 

inicial e dos documentos que a instruíram.10 – DEFERE- SE os benefícios 

constantes no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil.11 – Havendo 

nos autos elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo 

CONCEDE os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora 

com espeque no artigo 98 do CPC.12 - CUMPRA-SE, EXPEDINDO o 

necessário.Cáceres-MT, 08 de novembro de 2017.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito Assinado eletronicamente por: RAMON 

F A G U N D E S  B O T E L H O 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 10622550 17110816513312200000010479036 E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eliana de Fátima Segatto Mendes 

(técnica Judiciário), digitei. Cáceres MT, 16 de maio de 2018 Eliana de 

Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003077-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GENECREIDE PROFIRO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSI MARI DE OLIVEIRA RAMOS EIRELI - EPP (RÉU)

VALDETE DE ALCANTARA BARBOZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN OAB - MT4501/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1003077-09.2017.8.11.0006. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: GENECREIDE PROFIRO DE SOUZA Parte 

Ré: RÉU: JOSI MARI DE OLIVEIRA RAMOS EIRELI - EPP, VALDETE DE 

ALCANTARA BARBOZA DECISÃO Trata-se de ação de indenização por 

dano moral e material ajuizada por GENECREIDE PROFIRO DE SOUZA 

OLIVEIRA em face de VALDETE OSVALDO BATISTA e JOSI MARI DE 

OLIVEIRA RAMOS EIRELI (PROESTE), todos qualificados no encarte 

processual. 1 - Considerando a juntada de contestação do primeiro réu (id. 

12065482), INTIME-SE a parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação apresentada no prazo de 15 (quinze) dias. 2 - 

Oportunamente, considerando o pedido pela parte ré do depoimento 

pessoal da parte autora e a prova testemunhal, ADMITE-SE a prova 

testemunhal para comprovar as questões de fato descritas nos pontos 

controvertidos apontados acima, como requerido pela parte e a 

documentação acostada à petição de id. 11531419. 3 - Diante da natureza 

da demanda, aliado ao requerimento dos autores, este Juízo tem como 

imprescindível a realização de audiência instrutória para a formação do 

seu convencimento, razão pela qual DESIGNA-SE audiência de instrução e 

julgamento para o dia 05 de junho de 2018 às 15h30min (MT). 4 – 

INTIMEM-SE as partes por meio de seus patronos, com fundamento no art. 

357, §4º do CPC, para que, caso queiram, apresentem rol de testemunhas 

complementar no prazo comum de 15 (quinze) dias, com base nos pontos 

controvertidos, observando-se a regra do ônus probatório disposto no art. 

373 do CPC, sob pena de preclusão. Nos termos do art. 455 do Código de 

Processo Civil incumbe ao advogado (a) da parte informar ou intimar a 

testemunha a ser inquirida, que deverá ser realizada através de carta com 

aviso de recebimento, cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com 

antecedência pelo menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia 
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do comprovante da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do 

CPC). Não sendo realizada essa providência, presume-se a desistência na 

oitiva (art. 455, §3º do CPC). Saliente-se que a providência acima quanto à 

necessidade de comprovação da intimação poderá ser dispensada na 

hipótese de a parte comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, 

presumindo-se, caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, 

conforme a orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil. 5 - 

EXPEÇA-SE mandado para intimação pessoal da parte cujo depoimento 

pessoal se requer, com as advertências legais quanto à pena de 

confissão em caso de não comparecimento. 6 – CUMPRAM-SE. 

Cáceres/MT, 08 de maio de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002182-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUAN MENDES MARTINS ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002182-14.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: LUAN MENDES MARTINS ALVES CUMPRA-SE a presente 

Carta Precatória, observando-se as formalidades e exigências legais, 

servindo esta de mandado. Caso haja documentação faltante ou 

pendência de diligências a serem custeadas pela parte interessada, 

INFORME-SE ao Juízo deprecante por meio eletrônico visando a 

regularização no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução na 

forma do item 2.7.2 da CNGC[1]. COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a 

distribuição desta por meio eletrônico (artigo 232 da Lei n. 13.105/2015 – 

Novo CPC), encaminhando os dados para futuros pedidos de informações. 

Após o cumprimento e ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei n. 

13.105/2015 – Novo CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de 

praxe. Às providências. Cáceres/MT, 16 de maio de 2018. ALETHEA 

ASSUNÇÃO SANTOS Juíza de Direito [1] 2.7.2 – Decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Diretor do 

Foro devolverá a carta precatória ao Juízo de origem, constando no ofício 

o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001709-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MENEZES VILELA OAB - GO27962 (ADVOGADO)

ARTHUR RODRIGUES GOMES OAB - GO39618 (ADVOGADO)

FATIMA APARECIDA ALVES MARTINS OAB - GO24592 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001709-62.2017.8.11.0006. AUTOR: 

ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A RÉU: INDUSTRIA E COMERCIO DE 

FERRO E ACO LTDA - ME Aguarde informação sobre eventual 

cumprimento da carta precatória por mais trinta dias. Acaso não seja 

devolvida, intime a parte Autora para informar o atual andamento. Caceres, 

15 de maio de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001001-46.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE RAMALHO SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001001-46.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT EXECUTADO: ELIANE RAMALHO SANTANA Intime a parte Exequente 

para ser diligente e manifestar sobre os termos do último despacho, em 

cinco dias, sob pena de extinção. Enquanto não manifeste, não será 

apreciado qualquer outro pedido. Caceres, 15 de maio de 2018. Ricardo 

Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000432-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR ESPINOSA ORTEGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA OAB - MT21450/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR ESPINOSA ORTEGA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000432-74.2018.8.11.0006. AUTOR: 

EDIMAR ESPINOSA ORTEGA RÉU: EDIMAR ESPINOSA ORTEGA A 

resposta de id. Num. 12767212 - Pág. 4 contrasta com o documento de 

id.Num. 11854411 - Pág. 1. Para dirimir e identificar a existência ou não de 

inquérito em trâmite, oficie novamente para a Delegacia de Polícia Civil de 

Caceres e de Primavera do Leste requisitando esclarecimentos sobre o 

inquérito policial. Instrua com cópia dos citados documentos, inclusive dos 

ofícios de id. Num. 11776227 - Pág. 9 e Num. 12767212 - Pág. 1 e 2 A 

tutela concedida reconheceu que os dados pessoais do Requerente foi 

utilizado, em tese, indevida e criminosamente, com determinação da 

retificação do assento de nascimento e suspensão de todos os demais 

documentos. Inobstante o Cartório de Registro Civil tenha efetuada a 

retificação, vinculou o CPF supostamente falsificado. Assim, é de acolher 

o pedido de id. Num. 13135675 para que seja procedida a exclusão do CPF 

no assento de id. Num. 13135686, devendo ser anotado novo já ou a ser 

expedido. Oficie solicitando resposta sobre o cumprimento do ofício de id. 

Num. 12245307 - Pág. 1. Caceres, 15 de maio de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006389-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006389-90.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: ANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA 

Vistos etc. Compulsando os autos observa-se que o feito teve início como 

ação de conhecimento, mas que atualmente encontra-se na fase de 

cumprimento de sentença. Porém, ao contrário da ação cognitiva em que 

as partes litigavam em razão de direito controverso, atualmente, o polo 
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ativo da demanda foi ocupado pelo Advogado que logrou êxito na causa, 

passando a ter legítimo interesse na verba honorária arbitrada na 

sentença, pela qual está agora implementando a fase executiva. Em sendo 

o Advogado a parte legitimada à execução dos honorários, mostra-se 

imperioso que se conste nos registros do processo, a sua posição no polo 

ativo da ação. Somado a isso, é sabido que o CPC implementou o chamado 

“processo sincrético”, unificando num só processo, as fases cognitiva e 

executiva. Todavia, a unificação neste processo poderá prejudicar a 

segurança jurídica. Isso porque acaso seja retificado nos autos o polo 

ativo, substituindo o autor da ação cognitiva pelo Advogado exequente 

dos honorários, estar-se-á promovendo o desaparecimento da relação 

processual estabelecida na ação cognitiva. Portanto, para evitar o 

desaparecimento do histórico processual havido em relação processual 

estabelecida durante o curso da ação de conhecimento, e ainda para 

assegurar o pleno exercício do direito daquele que está legitimado a 

executar os honorários de sucumbência, garantindo-se a segurança 

jurídica daquilo que já aconteceu sem prejudicar o que há de vir, 

verifica-se a necessidade de relevar a disposição normativa acerca do 

processo “uno”, “sincrético”, materializado através do cumprimento de 

sentença, para então determinar que a execução dos honorários seja 

processada em autos autônomos. Assim, a relação processual do 

processo de conhecimento não desaparecerá dos registros de 

distribuição, sem que também seja prejudicada a nova relação processual 

estabelecida na execução de honorários. Ante o exposto, o pedido de id. 

Num. 13159384 deverá ser distribuído como processo autônomo de 

execução de sentença. Diante da implantação do processo eletrônico – 

PJE e não tendo adequação o presente caso a excepcionalidade prevista 

no artigo 2º da Portaria nº 77/2016-PRES, deverá a parte Credora 

promover a distribuição eletrônica da mesma petição via PJE, com 

direcionamento para este juízo da 3ª Vara. A distribuição deverá ser 

instruída com cópia dos títulos judiciais, documentos que possibilite a 

identificação dos Executados e desta deliberação. Anoto ainda, nos 

termos do item 6.7.1, da seção 7 e capítulo 6 da CNGC/MT, que as 

providências acima determinadas estão isentas de recolhimento de 

custas. Intime-se. Por fim, arquive este feito (processo de conhecimento), 

com as necessárias baixas e anotações. Caceres, 15 de maio de 2018. 

Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007948-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON JOSE DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1007948-82.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: EDILSON JOSE DE BRITO REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Providencie a escrivania a juntada do AR. Acaso não 

seja localizado, expeça-se nova carta de citação. Desde já pondero da 

obrigatoriedade da juntada do AR nos autos para validade da citação. 

Caceres, 15 de maio de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006910-35.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OLAVO DE PAULA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA APARECIDA ZORTEA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO DA SILVA ALMEIDA OAB - MT0016358A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006910-35.2017.8.11.0006. AUTOR: 

JOSE OLAVO DE PAULA RÉU: FERNANDA APARECIDA ZORTEA 

Esclareçam as partes quanto as provas que efetivamente pretendem 

produzir, justificando sua pertinência, em dez dias. Caceres, 15 de maio 

de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004463-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAISES DA SILVA LOUREIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO)

LUCY ROSA DA SILVA OAB - MT2613 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO ZAMPIERI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO ZAMPIERI OAB - MT4094/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO DECORREU O PRAZO PARA PAGAMENTO DA 

DÍVIDA IMPULSIONAMENTO - PARTE AUTORA MANIFESTAR Certifico que 

a parte requerida apesar de devidamente intimada, deixou transcorrer o 

prazo legal para efetuar o pagamento da dívida. Com efeito impulsiono os 

autos, para intimar a parte autora, na pessoa do seu Advogado, com a 

finalidade de que promova o andamento do feito, pleiteando o que 

entender de direito. Cáceres/MT, 16 de maio de 2018 Felipe N. Mattioni 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001793-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA ANGELICA MENDES BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS OAB - MT0009700A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando resposta do Ofício n. 78/2018 retro 

expedido à Politec (ID 12825427), após vista ao Ministério Público Estadual 

- MPE para manifestar e ao final concluso, conforme teor do despacho 

retro exarado (ID 12816978).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001769-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSELITE DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

JAIME MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO)

JONATAS RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0016983A 

(ADVOGADO)

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVAN SOUZA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

OUTROS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando cumprimento de carta precatória.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005141-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ARDAIA CRISTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando trânsito em julgado.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003822-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HEBER SOUZA DOS PASSOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando trânsito em julgado.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001439-72.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA IMPLEMENTAR O CUMPRIMENTO 

DA SENTENÇA APRESENTAR DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DA DÍVIDA 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, realize a 

implementação do cumprimento da sentença exarada (ID 12418299), 

apresentando o demonstrativo atualizado da dívida. Cáceres/MT, 16 de 

maio de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001709-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MENEZES VILELA OAB - GO27962 (ADVOGADO)

ARTHUR RODRIGUES GOMES OAB - GO39618 (ADVOGADO)

FATIMA APARECIDA ALVES MARTINS OAB - GO24592 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001709-62.2017.8.11.0006. AUTOR: 

ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A RÉU: INDUSTRIA E COMERCIO DE 

FERRO E ACO LTDA - ME Aguarde informação sobre eventual 

cumprimento da carta precatória por mais trinta dias. Acaso não seja 

devolvida, intime a parte Autora para informar o atual andamento. Caceres, 

15 de maio de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001700-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MAURICIO JORGE DA CUNHA OAB - MT0002493A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARQUES GARCIA (RÉU)

JOAO CELSO DE MACEDO (RÉU)

LUIZ GARCIA DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001700-66.2018.8.11.0006. AUTOR: 

CLARICE FERREIRA DA SILVA RÉU: JOAO CELSO DE MACEDO, LUIZ 

GARCIA DA SILVA, ANA MARQUES GARCIA Vistos, etc. Tendo em vista, 

o decurso do prazo, FACULTO NOVAMENTE A MANIFESTAÇÃO DO 

AUTOR, procedendo com o cumprimento das determinações, contidas no 

despacho de (ID 12679310) no prazo de 10 (dez) dias. Sob pena de 

extinção do processo e arquivamento sem resolução de mérito, por 

desídia do Requerente. Intime-se. Cáceres-MT, 15 de maio de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000960-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

UALAS TEIXEIRA HERMIDORFF (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON PINHEIRO LEITE OAB - MT0019744A (ADVOGADO)

WANDERLEY LOPES CONCEICAO OAB - MT0014000A (ADVOGADO)

DANILO VITOR MARTINS CUNHA OAB - MT0014008A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR DOS SANTOS (RÉU)

MARLI MARTINS (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000960-11.2018.8.11.0006. AUTOR: 

UALAS TEIXEIRA HERMIDORFF RÉU: MARLI MARTINS, ADEMIR DOS 

SANTOS Vistos, etc. Defiro o pedido de id. 13209361. Expeça-se carta 

precatória para citação dos Requeridos nos moldes do despacho de id. 

12097755, intimando a parte autora para pagamentos das custas e 

despesas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 16 de maio de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001175-84.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO BARATA DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001175-84.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: FRANCISCO BARATA DA CRUZ Vistos, etc. 

Reoportunizo à parte autora efetuar o pagamento da diligência, nos termos 

da intimação de id. 12750211, no prazo de 10 dias. Não sendo efetuado o 

pagamento, oficie-se ao Juízo Deprecante comunicando a impossibilidade 

do cumprimento da missiva, com as homenagens de estilo e cautelas de 

praxe, providenciando a baixa nos registros. Acaso seja efetuado o 

pagamento, cumpra-se nos moldes do despacho inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 16 de maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003551-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE JOSE DE OLIVEIRA (DEPRECADO)

V J DE OLIVEIRA & CIA LTA - ME (DEPRECADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003551-77.2017.8.11.0006. 

DEPRECANTE: ITAU UNIBANCO S/A DEPRECADO: V J DE OLIVEIRA & CIA 

LTA - ME, VICENTE JOSE DE OLIVEIRA Vistos, etc. Intime-se o Sr. Oficial 

de Justiça para que esclareça sobre a contradição apontada no auto de 

avaliação anexado no id. 11621648, notadamente no que diz respeito ao 

valor do imóvel, onde indica que o valor por hectare da área é de 

R$20.000, 00 (vinte mil reais), contudo avaliando 100 hectares do imóvel 

no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais). Na oportunidade, deverá 

retificar o autor de avaliação prestando os esclarecimentos pertinentes, 

inclusive justificando melhor o contido no documento de id,. Num. 

11621648 - Pág. 1. Anoto o prazo de 05 dias. Após, intime-se a parte 

autora para que se manifeste no prazo de 15 dias. Intime-se. Cumpra-se. 

Cáceres, 16 de maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de 

direito
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Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000960-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

UALAS TEIXEIRA HERMIDORFF (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON PINHEIRO LEITE OAB - MT0019744A (ADVOGADO)

WANDERLEY LOPES CONCEICAO OAB - MT0014000A (ADVOGADO)

DANILO VITOR MARTINS CUNHA OAB - MT0014008A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR DOS SANTOS (RÉU)

MARLI MARTINS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO EFETUAR O PREPARO DA MISSIVA Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com a 

finalidade de que, no prazo de 15 dias, realize o preparo da Carta 

Precatória a ser expedida à comarca de Sinop/MT . Cáceres/MT, 16 de 

maio de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004812-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO JUNIOR CARVALHO DE SOUZA (AUTOR)

VANESSA CARVALHO DE SOUZA (AUTOR)

WESLEI JUNIO DE CARVALHO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT0010756A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO ESTEVAM DA ROCHA (RÉU)

SOLANGE DE OLIVEIRA SILVA ROCHA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCEL DE SA PEREIRA OAB - MT0012070A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004812-77.2017.8.11.0006. AUTOR: 

VANESSA CARVALHO DE SOUZA, WESLEI JUNIO DE CARVALHO DE 

SOUZA, RICARDO JUNIOR CARVALHO DE SOUZA RÉU: ARMANDO 

ESTEVAM DA ROCHA, SOLANGE DE OLIVEIRA SILVA ROCHA Vistos, etc. 

Inicialmente, rejeito o pedido de suspensão da presente ação em razão da 

existência de processo em Vara criminal. Entre as esferas civil e criminal 

existe independência, prevalecendo o sistema de separação das 

jurisdições. Assim, a responsabilidade civil será apurada 

independentemente da criminal, face o princípio da independência das 

responsabilidades. Ademais, averiguando o caso em apreço, tenho que 

não há razão para suspensão deste feito até julgamento da ação na 

esfera criminal, mormente porque há condições de apurar os fatos e a 

culpabilidade neste feito ao final da instrução probatória pertinente. 

Outrora, a ação criminal encontra-se em andamento, porquanto não há 

decisão criminal de mérito que acarretaria em repercussão obrigatória na 

esfera cível. Sendo assim, rejeito o pedido de suspensão. No mais, defiro 

o pedido de denunciação a lide formulado pela parte ré. Cite-se, pelo 

correio, a litisdenunciada Seguradora Tokio Marine, cujo endereço foi 

informado - Num. 12545273 - Pág. 2. Conste da carta as advertências 

legais quanto ao prazo para resposta e as conseqüência da falta de 

contestação. Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se o Requerido para 

manifestar, no prazo de 15 dias. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT., 16 de 

maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003868-12.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO LOPES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003868-12.2016.8.11.0006. AUTOR: 

BENEDITO LOPES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Intime-se o Sr. Perito Dr. José Darcio para 

que proceda com a juntada do laudo pericial. Após, intimem-se as partes 

para que se manifestem, observando os prazo e demais determinações 

anotadas na decisão de id. 6709236. Cumpra-se. Cáceres, 16 de maio de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000686-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DA CRUZ SOUZA (REQUERIDO)

FABIO PEREIRA PIRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000686-18.2016.8.11.0006. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT REQUERIDO: FABIO PEREIRA PIRES, FABIO DA CRUZ SOUZA Vistos, 

etc. Esclareço que realizei buscas do andamento da carta precatória 

distribuída na comarca de Lucas do Rio Verde, conforme doc. em anexo. 

Na busca realizada identifiquei ação ajuizada pelo requerido em desfavor 

da Unimed, e lá consta endereço de seu domicilio. Assim, esclareça o 

Requerente quanto o interesse na continuidade da busca e apreensão 

para cumprimento no endereço obtido. Acaso tenha interesse, deverá 

manifestar diretamente nos autos distribuído em Lucas. Fixo prazo de 15 

dias para manifestação. Cáceres, 16 de maio de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004039-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUINALDO ANTUNES FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando resposta de ofício.

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1002208-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO ARMINIO PIRAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHEL MARAN FILGUEIRA OAB - 008.777.881-54 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002208-12.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA REQUERIDO: 

PEDRO ARMINIO PIRAN PROCURADOR: MICHEL MARAN FILGUEIRA 

Vistos, etc. Intime-se o devedor, na pessoa de seu advogado (art. Art. 

513, §2°, I do CPC), a fim de que este efetue o pagamento da dívida no 

prazo de 15 (quinze) dias, na forma prevista do art. 523 do CPC. Acaso 

não efetue o pagamento no prazo acima, incidirá ainda sobre o montante 

devido multa (10%) e honorários (10%), na forma do art. 523, §1° do CPC. 
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Efetuado o pagamento parcial no prazo assinalado, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante (art. 523, §2°). Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. 

(art. 523, §3°). Decorrido o prazo sem o pagamento, expeça-se o 

necessário sem prejuízo da realização de diligências no sistema RENAJUD 

e BACENJUD, para as quais deverá ser feito conclusão do feito após a 

expedição do mandado de penhora, avaliação e demais atos. Cumpra-se. 

Cáceres, 16 de maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de 

direito

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1002208-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO ARMINIO PIRAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHEL MARAN FILGUEIRA OAB - 008.777.881-54 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002208-12.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA REQUERIDO: 

PEDRO ARMINIO PIRAN PROCURADOR: MICHEL MARAN FILGUEIRA 

Vistos, etc. Intime-se o devedor, na pessoa de seu advogado (art. Art. 

513, §2°, I do CPC), a fim de que este efetue o pagamento da dívida no 

prazo de 15 (quinze) dias, na forma prevista do art. 523 do CPC. Acaso 

não efetue o pagamento no prazo acima, incidirá ainda sobre o montante 

devido multa (10%) e honorários (10%), na forma do art. 523, §1° do CPC. 

Efetuado o pagamento parcial no prazo assinalado, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante (art. 523, §2°). Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. 

(art. 523, §3°). Decorrido o prazo sem o pagamento, expeça-se o 

necessário sem prejuízo da realização de diligências no sistema RENAJUD 

e BACENJUD, para as quais deverá ser feito conclusão do feito após a 

expedição do mandado de penhora, avaliação e demais atos. Cumpra-se. 

Cáceres, 16 de maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de 

direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000935-95.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER RAMOS DA SILVA 09627945706 (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 35,00 reais, visando o cumprimento do 

Mandado de Citação (Convertida Ação de Busca e Apreensão em Ação 

de Execução - ID 12898561) a ser oportunamente expedido. Deverá o 

nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos 

ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao 

final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono 

deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. Cáceres/MT, 16 de 

maio de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002195-13.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LP SAO PAULO EMPREENDIMENTOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO ALVES MACEDO (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002195-13.2018.8.11.0006. AUTOR: LP 

SAO PAULO EMPREENDIMENTOS LTDA RÉU: JULIANO ALVES MACEDO 

Vistos, etc. Nos termos do art. 2º, §4º do Provimento nº 22/2016-CGJ, 

intime a parte Autora para providenciar o pagamento do taxa distribuição e 

das custas, no prazo de 15 (quinze) dias. Acaso providencie o 

pagamento, desde já fica analisada a inicial: Nos termos do art. 558, 

parágrafo único do Código de Processo Civil, a inicial tramitará pelo 

procedimento comum. Sendo assim, cite-se e intime-se o Requerido para 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação/mediação, 

preferencialmente acompanhado(a) de Advogado(a) ou Defensor Público, 

a ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE 

CONFLITOS desta comarca. Nos termos do artigo 334 do CPC, a audiência 

deverá ser agendada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

O não comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerida à 

audiência de conciliação/mediação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por cento do 

valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A multa 

somente não terá incidência na hipótese de manifestação expressa por 

ambas as partes de seu desinteresse na autocomposição, devendo o 

Autor, para tanto, indicar na petição inicial, e a parte Requerida deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na 

realização da audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação 

as advertências do art. 344 do CPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cáceres, 16 de maio de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001259-56.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

R O ALVES - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISLAINE VEIGA OAB - MT0015425A-O (ADVOGADO)

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ALVES DA COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001259-56.2016.8.11.0006. AUTOR: R 

O ALVES - ME RÉU: FRANCISCO ALVES DA COSTA Vistos, etc. Intime-se 

o Sr. Oficial de Justiça para que proceda com a devolução/juntada do 

mandado no prazo de 05 dias, sob as advertências legais. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 16 de maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000611-76.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO AMBROSIO GATTASS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000611-76.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL 

EXECUTADO: PAULO AMBROSIO GATTASS Vistos, etc. Defiro o pedido 
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da ação nos registros de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, §3º 

do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário para cumprimento 

pelo sistema SERASAJUD e intime-se o devedor pessoalmente acerca da 

inclusão. Defiro o pedido de busca de veículos pelo sistema RENAJUD, 

cujo resultado segue em anexo. Manifeste-se a parte requerendo o que 

entender pertinente para satisfação da dívida, no prazo de 15 dias. Na 

oportunidade, deverá diligenciar em busca de bens passíveis de penhora 

do Executado no Cartório de Registro de Imóveis, comprovando nos autos. 

No que diz respeito a relação dos bens que guarnecem a residência do 

Executado, manifeste-se a parte credora quanto ao teor da certidão do 

Oficial de Justiça anexada no id. 12172985. Decorrido o prazo anotado, 

novamente conclusos. Intime-me. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cáceres, 16 de maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003263-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIA DA CONCEICAO GUIA LEITE (REQUERENTE)

EDSON DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CESAR PALMIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA OAB - MT0002394A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003263-32.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: EDVANIA DA CONCEICAO GUIA LEITE, EDSON DA SILVA 

CAMPOS REQUERIDO: LUIZ CESAR PALMIRO DA SILVA Vistos, etc. 

Cumpra-se integralmente o despacho de (ID 10741313), sendo: tão 

somente a citação pessoal dos Confinantes, consignando-se as 

advertências legais (artigos art. 246, § 3º do CPC e 344, ambos do CPC); - 

por edital, a intimação de terceiros interessados, para a ciência dos 

termos do pedido inicial, que poderão se manifestar em 15 (quinze) dias, 

este nos termos do 259, inciso I e III do NCPC c/c art. 216-A, § 4º da Lei de 

Registros Públicos, este com aplicação analógica; - a intimação da União, 

Estado, e ao Município, pelo correio com aviso de recebimento, para que 

se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre o pedido, com aplicação 

analógica do art. 216-A da Lei 6.015/73. Intime-se o Requerido para 

regularizar a representação processual, qual seja, a juntada da 

procuração. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cáceres-MT, 16 de maio 

de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004816-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLINICA AMARAL S/S LTDA (AUTOR)

EMERSON MARQUES DO AMARAL (AUTOR)

KAREN CRISTINA SALES PAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA OAB - MT0016646A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

CRISTINEI RODRIGUES MELO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004816-17.2017.8.11.0006. AUTOR: 

KAREN CRISTINA SALES PAIS, EMERSON MARQUES DO AMARAL, 

CLINICA AMARAL S/S LTDA RÉU: BANCO BRADESCO S.A., CRISTINEI 

RODRIGUES MELO Vistos, etc. Embora o pedido de redesignação e 

justificativa apresentada pelo advogado dos autores tenha sido em data 

posterior a data agendada para realização da audiência, acolho a 

justificativa por estar embasada por atestado médico e por ser 

preferencial que as partes compareçam acompanhadas de advogado. 

Porquanto, deixo de aplicar a multa prevista no art. 334, §8º do CPC. 

Sendo assim, acreditando na possibilidade de solução consensual do 

conflito, com fulcro no art. 139, inciso V, do CPC, determino o 

encaminhamento do feito ao CEJUSC para redesignação de nova data 

para realização de audiência de conciliação. Atentem-se as partes à 

advertência contida no art. 334, §8º do CPC, onde o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes será reputado como ato atentatório a 

dignidade da justiça e ensejará a imposição de multa de até 2% (dois por 

cento) sobre a vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

valor este que será revertido em favor do Estado. Ficam as partes 

intimadas através de seus respectivos Advogados, mediante a 

comunicação eletrônica deste despacho, bem como a sua publicação no 

Diário da Justiça Eletrônico. Sem prejuízo, nos termos do art. 350 e 351 do 

Código de Processo Civil, manifestem-se os autores quanto as 

contestações apresentadas (ids. 12969706 e 12966712) e respectivos 

documentos anexados, no prazo de 15 dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cáceres, 16 de maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de 

direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000494-85.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILZETE DE MELLO QUEROZ (EXECUTADO)

CARLOS BERRIEL SENDRA JUNIOR (EXECUTADO)

N. DE M. QUEROZ - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000494-85.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: N. DE M. QUEROZ - 

ME, NILZETE DE MELLO QUEROZ, CARLOS BERRIEL SENDRA JUNIOR 

Vistos, etc... Defiro o pedido de suspensão dos autos, com suporte no art. 

921, inciso III do Código de Processo Civil. Arquive-se, sem baixa, pelo 

prazo de 01 (um) ano ou até últerir indicação de bens pela parte 

Exequente. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 16 de maio de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003835-22.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. A. ORTEGA - ME (EXECUTADO)

PAULINE DA GUIA ORTEGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003835-22.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: P. A. ORTEGA - ME, 

PAULINE DA GUIA ORTEGA Vistos,etc. Os pedidos expostos na petição 

de id. 12853536 só serão analisado após manifestação do credor quanto 

ao seu interesse na averbação desta ação nos registros de proteção ao 

crédito, nos termos do art. 782, § 3º do CPC, conforme determinado na 

decisão de id. 11351198. Para tanto, anoto o prazo de 15 dias. Na 

oportunidade, deverá indicar outras medidas que pretende levar à efeito 

em busca da satisfação do crédito. Manifestando favorável à averbação 

da ação nos órgãos de proteção ao crédito, desde já defiro o pedido e 

expeça-se o necessário para cumprimento pelo sistema Serajud, intimando 

o Executado pessoalmente. Após retorne conclusos para análise dos 

pedidos. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 16 de maio de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1002689-43.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE DEUS NETO OAB - RJ135506 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALOISIO COELHO DE BARROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002689-43.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA SA EXECUTADO: ALOISIO COELHO 

DE BARROS Vistos, etc. Intime-se novamente o Oficial de Justiça para 

efetuar a devolução/juntada do mandado de citação devidamente 

cumprido, no prazo de 10 dias e sob as advertências legais. No mais, 

cumpra-se conforme determinado no despacho inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 16 de maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004745-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELOIZO MOTTA RAMOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004745-15.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: HELOIZO MOTTA 

RAMOS Vistos, etc. A parte tem ônus de indicar bens. No caso somente 

pede providência do juízo e não cumpre com sua obrigação processual. 

Assim, indefiro neste momento a pesquisa via Renajud. Indique o Credor 

bens, especialmente que diligenciou perante o Cartório de Registro de 

Imóveis. Fixo prazo de 15 dias. Cáceres, 16 de maio de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000403-92.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIARA FERNANDA CARNEIRO OAB - MT0020371A (ADVOGADO)

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TECNOARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

ODINEL ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

ODINEL PASSOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO MUNIZ PONTES OAB - PR71402 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000403-92.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EXECUTADO: 

TECNOARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, ODINEL ALVES DOS 

SANTOS, ODINEL PASSOS SANTOS Vistos, etc. Reoportunizo à parte 

credora informar se houve cumprimento integral do acordo, no prazo de 

10 dias, sendo que o silêncio poderá levar à presunção de quitação 

integral da dívida e extinção da execução. Decorrido o prazo, novamente 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 16 de maio de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000932-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELEUTERIO PEREZ MANCILHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO)

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE JOSÉ ÁVILA CINTRA (RÉU)

SEBASTIÃO CINTRA - REPRESENTANTE DOS ESPÓLIOS (RÉU)

ESPÓLIO DE EURICIDE DOS SANTOS CINTRA (RÉU)

MARINO SOUTO FONTES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIMARI CUNHA FONTES OAB - MT18329/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000932-77.2017.8.11.0006. AUTOR: 

ELEUTERIO PEREZ MANCILHA RÉU: MARINO SOUTO FONTES, ESPÓLIO DE 

JOSÉ ÁVILA CINTRA, ESPÓLIO DE EURICIDE DOS SANTOS CINTRA, 

SEBASTIÃO CINTRA - REPRESENTANTE DOS ESPÓLIOS Vistos, etc. 

Reoportunizo ao autor efetuar o pagamento da diligência nos termos da 

intimação de id. 13048439: “Impulsiono os autos para intimar a parte 

autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 5 

dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

35,00 reais, visando o cumprimento do Mandado de Citação e Intimação - 

Audiência Agendada (Referente ao Representante dos Espólios 

demandados Sr. SEBASTIÃO CINTRA - Endereço: Rua Porto Carrero, s/n, 

casa de esquina, próximo ao Miura Supermercados, Centro, Cáceres/MT) 

a ser oportunamente expedido.” Anoto o prazo de 10 dias, anotando que a 

inércia o Requerente acarretará na extinção do feito sem resolução do 

mérito. Sendo efetuado o pagamento, cite-se e intime-se a parte Ré. De 

outro lado, não sendo providenciado, retorne concluso. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 16 de maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001364-33.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON MARCIO VIANA (EXECUTADO)

JUDSON SANDER PRATA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001364-33.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT EXECUTADO: JUDSON SANDER PRATA, JEFFERSON MARCIO VIANA 

Vistos, etc. Cumpra-se a Escrivania integralmente com o despacho de id. 

10600066 e expeça-se carta precatória para avaliação, intimação do 

Executado Jefferson acerca da penhora, nos termos do referido 

despacho, e demais atos - adjudicação/leilão, atentando-se ao 

recolhimento de custas e diligência de ids. 11446245 e 11446250. 

Expeça-se mandado para avaliação do imóvel localizado na comarca de 

Caceres. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 16 de maio de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001985-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO APARECIDO DE MATOS CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO
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CÁCERES DESPACHO Processo: 1001985-93.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT EXECUTADO: REGINALDO APARECIDO DE MATOS CARVALHO Vistos, 

etc. Cumpra-se conforme determinado na decisão de id. 12732622, nos 

seguintes termos: “Por outro lado, caso a diligência seja frustrada (com 

resultado negativo ou insuficiente), siga o cumprimento do mandado inicial 

de modo que seja promovida diligência de tentativa de penhora de bens no 

endereço do devedor.”. Aportando aos autos o mandado, intime-se a 

credora para requerer o que entender pertinente em 15 dias, caso em que 

restando infrutífera ou insuficiente a penhora de bens, desde já fica 

deferido o pedido de busca de veículos pelo sistema Renajud. Sem 

prejuízo da realização da referida diligência, deverá a Exequente indicar 

bens passíveis de penhora, notadamente comprovando nos autos que 

diligenciou no Cartório de Registro de imóveis. Após o decurso do prazo 

para manifestação, retorne concluso. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 16 

de maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005158-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO PEREZ (EXECUTADO)

MARIANA DE PINHO OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005158-28.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: RODRIGO PEREZ, 

MARIANA DE PINHO OLIVEIRA Vistos, etc. Cumpra-se intimando o Oficial 

de Justiça responsável pela citação dos Executados para que diligencie 

em busca de bens passíveis de penhora, conforme determinado na 

decisão de id. 11555665 : “...Por outro lado, caso a diligência seja 

frustrada (com resultado negativo ou insuficiente), siga com o 

cumprimento do mandado inicial, de modo que seja realizada pelo Oficial de 

Justiça diligência visando a localização de bens em nome do devedor...”. 

Restando pendente o pagamento de diligência para tanto, intime-se a parte 

credora para que efetue o recolhimento pertinente. Sem prejuízo, faculto 

ao credor providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça nos 

termos da intimação de id. 12688302: “2) - Efetue o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 35,00 reais, visando o 

cumprimento do Mandado de Intimação a ser oportunamente expedido, 

com a finalidade de intimar os executados para manifestar acerca da 

penhora on line efetivada.” Anoto o prazo de 10 dias para pagamento, 

caso em que a inércia do credor acarretará em extinção do feito. Sendo 

efetuado o recolhimento, cumpra como determinado. No mais, aguarde-se 

o prazo para manifestação do Exequente quanto aos demais comandos da 

decisão de id. 11555665. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 16 de maio de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 102183 Nr: 7279-90.2010.811.0006

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JACK FOUAD RAGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSA LOPES DA SILVA FERREIRA ME, 

EDILSA LOPES DA SILVA FERREIRA, ANTONIO CARLOS FERREIRA DE 

SOUZA, ALESSANDRA SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE PINTO PEREIRA DE 

SIQUEIRA - OAB:20116/O

 ... Outrora, fixo como ponto controvertido a existência dos requisitos que 

justifiquem a propositura da presente cautelar. Sendo necessária a dilação 

probatória no presente caso, defiro e determino a produção das seguintes 

provas a) depoimento pessoal da parte autora e Requerida Alessandra 

Silva de Souza (art. 370, CPC), sob pena de confissão àquele que não 

comparecer para prestá-lo (art. 385, §1º, CPC). b) prova testemunhal, cujo 

rol deverá ser indicado pelas partes autora e Requerida Alessandra no 

prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 357, §4°), sendo certo que a 

incumbência da intimação das testemunhas é de incumbência do 

advogado da parte que as arrolou, nos termos do art. 455 e ss. do mesmo 

códex. Também fica deferida desde já a oportunidade de juntada de novos 

documentos no prazo de 15 dias por quaisquer das partes, de modo que 

havendo a juntada por uma parte a outra poderá tomar conhecimento e se 

manifestar acerca dos novos documentos no mesmo prazo (15 dias). 

Indefiro o pedido de produção de prova pericial haja vista não ser 

pertinente e não ter qualquer finalidade no caso dos autos, pois muito 

embora a Ré Alessandra tenha alegado falsidade da documentação que 

embasa o crédito do autor, este já foi consolidado nas ações monitórias 

em apenso, que inclusive já transitaram em julgado. Em razão do acima 

exposto, designo audiência de instrução para o dia 31 de julho de 2018, às 

14:00 horas. Intime-se pessoalmente a Defensoria Pública, o Requerente e 

a Requerida Alessandra. Intime o Requerida Edilsa por edital. Fica a parte 

Autora e Requerida Alessandra concomitantemente intimados para 

comparecimento na pessoa de seus Procuradores. Providencie a 

escrivania expedição única constando a numeração destes autos e do 

processo principal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 132390 Nr: 1144-28.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACK FOUAD RAGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSA LOPES DA SILVA FERREIRA, ANTONIO 

CARLOS FERREIRA DE SOUZA, ALESSANDRA SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:OAB/MT 5239, JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - OAB:20116/O

 ... Outrora, fixo como ponto controvertido a existência ou não de fraude 

contra credores. Sendo necessária a dilação probatória no presente caso, 

defiro e determino a produção das seguintes provas: a) depoimento 

pessoal da parte autora e Requerida Alessandra Silva de Souza, sob pena 

de confissão àquele que não comparecer para prestá-lo (art. 385, §1º, 

CPC). b) prova testemunhal, cujo rol deverá ser indicado pelas partes 

autora e Requerida Alessandra no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 

357, §4°), sendo certo que a incumbência da intimação das testemunhas é 

de incumbência do advogado da parte que as arro-lou, nos termos do art. 

455 e ss. do mesmo códex. Também fica deferida desde já a oportunidade 

de juntada de novos do-cumentos no prazo de 15 dias por quaisquer das 

partes, de modo que havendo a juntada por uma parte a outra poderá 

tomar conhecimento e se manifestar acerca dos novos documentos no 

mesmo prazo (15 dias). Indefiro o pedido de produção de prova pericial 

haja vista não ser perti-nente e não ter qualquer finalidade no caso dos 

autos, pois muito embora a Ré Alessandra tenha alegado falsidade da 

documentação que embasa o crédito do autor, este feito se limita a 

suposta existência de fraude contra credores, que no caso diz respeito a 

alienação de um imóvel, sendo o fim a que se destina a ação pauliana. 

Ademais, o crédito já foi plenamente constituído nas ações monitórias em 

apenso, julgadas procedentes e cujas decisões transitaram em julgado. 

Portanto, indefiro o pedido de prova pericial. Em razão do acima exposto, 

designo audiência de instrução para o dia 31 de julho de 2018, às 14:00 

horas. Intime-se pessoalmente a Defensoria Pública, o Requerente e a 

Requerida Alessandra. Intime o Requerida Edilsa por edital. Fica a parte 

Autora e Requerida Alessandra concomitantemente intimados para 

comparecimento na pessoa de seus Procuradores. Providencie a 

escrivania expedição única dos documentos necessários para intimação 

das partes e testemunhas constando a numeração destes autos e do 

processo cautelar em apenso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 162539 Nr: 10330-07.2013.811.0006

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JEAN CARLOS FAZIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARINA ALBUQUERQUE SILVA, MAURO 

AMÉLIO EUSTAQUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825, Edilaine Aparecida Soares Neves - OAB:15.818, LEANDRO 

LADEIA SEGATTO - OAB:20324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... O CPC revogado, de fato, previa o ônus da parte em indicar suas 

testemunhas na petição inicial. Ocorre que no caso em análise a 

Defensoria Pública não leu, ou de forma deliberada, deixou de observar às 

ocorrências de fls. 103, momento em que o feito recebeu emenda e 

passou a tramitar no rito ordinário. ... No segundo ponto, afirma a 

embargante que o juiz extrapolou suas atribuições e passou a atuar no 

interesse da parte. Como anotado no saneador, no contexto do mesmo 

fato objeto da lide, instaurou lide penal, com sentença transitada em 

julgado. ... Sob tal enfoque, este juízo oportunizou a parte apresentar 

provas emprestadas, pois, dependendo do resultado e dos termos da 

condenação, tem vinculação a estes autos, e sequer este juízo poderia 

proferir decisão diversa, sob pena de ofensa à coisa julgada. Ainda sob 

tal enfoque, em atenção ao princípio da segurança jurídica e economia 

processual, este juízo poderia de ofício requisitar a prova e não apenas 

oportunizar trazer aos autos. Ora, se ao juízo é facultado determinar às 

provas necessárias à instrução, por menos, pode facultar a parte trazer 

aos autos, e tal ocorrência em momento algum caracteriza violação ao 

princípio da imparcialidade. Ademais, revela como despropositada e 

infundada a afirmação de que o juízo tenha demonstrado interesse na lide, 

sem que tenha apresentado fundamento para tal, inclusive sequer tenha 

arguido a suspeição. Nesse ponto ausente qualquer apontamento dos 

pressupostos legais, os embargos não merecem provimento. Ressalto que 

nesta data realizei pesquisa no Apolo para inteirar do teor da sentença 

penal decorrente do contexto que originou a lide cível, e constatei que o 

Requerido foi denunciado por motivos diversos - art. 33, ‘caput’, da Lei n° 

11.343/06, e art. 14 da Lei n° 10.826/03. Por tal razão, como não traz 

qualquer reflexo vinculativo a ação de indenização, deixo, de requisitar, de 

ofício, a prova emprestada. Do exposto, afasto os embargos 

declaratórios. Intimem as partes para apresentarem as alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 101895 Nr: 6991-45.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BALDUINO DA SILVA JUNIOR ME, 

FRANCISCO BALDUÍNO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O Exequente só sabe pedir bloqueio via bacenjud, diligencia essa já 

realizada nos autos sem êxito. Assim, indefiro o novo pedido.

Realizei consulta e constato seguinte endereço do Executado:

CPF: 940.745.421-53

Nome Completo: FRANCISCO BALDUINO DA SILVA JUNIOR

Nome da Mãe: NAIR PEREIRA

Data de Nascimento: 16/11/1968

Título de Eleitor: 0010603211821

Endereço: R DAS SERIEMAS 121 CASA VILA MARIANA

CEP: 78200-000

Municipio: CACERES

UF: MT

Dados do Eleitor

Nome FRANCISCO BALDUINO DA SILVA JUNIOR

Título 010603211821

Data Nasc. 16/11/1968

Zona 51

Endereço AV. TEOTONIO VILELA460 AP,BL 03 - CANJICA

Município CUIABÁ

UF MT

Data Domicílio 03/05/2017

Nome Pai FRANCISCO BALDUINO DA SILVA

Nome Mãe NADIR PEREIRA DA SILVA

Naturalidade LONDRINA, PR

Cód. Validação 3dbc6114de044898a90bda611e600d76

No prazo de 20 dias:

-Manifeste sobre o resultado da pesquisa;

- demonstre ter realizado pesquisa para localizar bens, especialmente 

pesquisa em Cartório de Registro de Imóveis;

- promova a citação da parte Devedora;

- esclareça o Exequente quanto o interesse na averbação desta ação nos 

registros de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 3º do CPC. 

Manifestando favorável, desde já defiro o pedido e expeça-se o 

necessário para cumprimento pelo sistema Serajud.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 103282 Nr: 8380-65.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER ALBERTO GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT, 

MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro a pesquisa do endereço:

CPF: 083.287.648-81

Nome Completo: VAGNER ALBERTO GOUVEIA

Nome da Mãe: ODETE MARTINS GOUVEIA

Data de Nascimento: 27/05/1965

Título de Eleitor: 0006036921899

Endereço: AV MIGUEL SUTIL 8061 DUQUE DE CAXIAS II

CEP: 78043-375

Municipio: CUIABA

UF: MT

Dados do Eleitor

Nome VAGNER ALBERTO GOUVEIA

Título 006036921899

Data Nasc. 27/05/1965

Zona 20

Endereço AV TIRADENTES275 NOVA ESPERANÇA - NOVA ESPERANÇA

Município VÁRZEA GRANDE

UF MT

Data Domicílio 13/04/2018

Nome Pai JOSE GOUVEIA FILHO

Nome Mãe ODETE MARTINS GOUVEIA

Naturalidade MARTINÓPOLIS, SP

Cód. Validação c173aeb15bdfc10849d025e15472ee8a

Expeça-se carta para citação nos dois endereços (despacho de fls. 49).

Desde já e no prazo de 15 dias esclareça o Exequente quanto o interesse 

na averbação desta ação nos registros de proteção ao crédito, nos 

termos do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando favorável, desde já defiro o 

pedido e expeça-se o necessário para cumprimento pelo sistema Serajud.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 148496 Nr: 6993-44.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO BRANCO INDÚSTRIA COMERCIO 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CALÇADOS LTDA, ANTÔNIO CANDIDO 

DE CARVALHO BARBOSA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONISE FONTES BARRETO - 

OAB:7882

 Vistos, etc.

 Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL proposta por BANCO BRADESCO S/A, em face dos 

executados RIO BRANCO INDUSTIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÕES LTDA e ANTÔNIO CÂNDIDO DE CARVALHO BARBOSA 

LIMA.

Tramitando regularmente o feito, as partes noticiaram a composição de 

acordo.

Analisando os termos e condições do referido acordo, que se regerá 
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pelas cláusulas e condições ali expostas, não vislumbro qualquer vício 

impeditivo da sua homologação.

Diante do exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado 

entre as partes, acostado às (fls. 91/92), para que produza seus legais e 

jurídicos efeitos e DECLARO EXTINTO o presente feito, nos termos do 

artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Custas já recolhidas.

 P.R.I.

Após observadas às formalidades legais, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 136392 Nr: 5584-67.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS PEREIRA DOS 

SANTOS-ME, ANTONIO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Não consta nenhuma notícia nos autos informando que o Executado 

esteja em local incerto.

Assim, indefiro o pedido de pesquisa de endereço.

Indique o Credor bens passíveis de penhora. Esclareça o Exequente 

quanto o interesse na averbação desta ação nos registros de proteção ao 

crédito, nos termos do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando favorável, 

desde já defiro o pedido e expeça-se o necessário para cumprimento pelo 

sistema Serajud.

Fixo prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 36744 Nr: 2320-86.2004.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBSSC- UNIÃO BENEFICIENTE DOS SUBTENENTES E 

SARGENTOS DE CÁC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDO LUIZ DA SILVA, DOMINGOS 

SEVERO DOS SANTOS, EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA, JOSÉ CECILIO 

SONAQUE, FELISBERTO CEBALHO POUSO, DROGARIA RODOVIÁRIA, 

LIVRARIA LILIANA LTDA, DROGARIA RENATA, ODONTO EQUIPE, MARIA 

MARIA, A NOVA FEIRA, CONFECÇÕES ELE E ELA., GULLAS, DIFERENT, 

CASA SÃO PAULO LTDA, DISMOBRAS IMP. EXP. E DISTRIBUIÇÃO DE 

MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, PALÁCIO DAS TINTAS E 

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, CEGONHA CONFECÇÕES LTDA, 

LÁQUA DI FIORI, ALENCAR BICICLETAS, O BOTICÁRIO, CONFECÇÃO 

ABC, AUTO ELÉTRICA MARISTA, LA VIOLETERA, AUTO ELÉTRICA 

SAMURAI, REGATA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CLINICA DE LHOS DR. 

MASSATO NAKAHARA, JÔ PRESENTES, O PESCADO, CRIATIVA MODAS, 

AUTO POSTO CARRETÃO LTDA., JOÃO COSTALDI, JUBA 

SUPERMERCADOS LTDA, ESTEVÃO FRANCISCO DE ARRUDA, MUNICÍPIO 

DE CÁCERES-MT, LUIZ NUNES DE ALCÂNTARA, SERGIO FELIX LADEIA, 

JOSÉ LUIZ LUCATELLI, SUPERMERCADO MIURA, CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL, SOCORRITO, FARMACEL, DANILO SORVETES, FARMÁCIA 

NATUREZA, LABORATÓRIO DR. MOTA, CÁCERES TUR, HELOISA MIURA, 

MERCADO MARTINS, SUPERMERCADO DUALDO, SUPERMERCADO BOM 

PESO, MERCEARIA CRUZ, ILMA, JOÃO BATISTA AMARO, JOSÉ 

HENRIQUE DE BARROS, MARCIO RAMÃO CANDIDO SILVA, ANTONIO DA 

SILVA, ARNALDO ALFREDO RAMOS, SANDOVAL ALMEIDA CAMILO, 

MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL, FÁTIMA EVANILDA 

PEREIRA, DROGAMIL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, 

ALDO PAESANO LEITE, HENRIQUE PINTO VIEIRA, SAUL SILVA, ILMA 

ANTUNES MAGALHÃES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA - OAB:4210 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA - OAB:4.210//MT, 

EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA - OAB:4.210/MT, FRANCISCO 

MARIANO DOS SANTOS - OAB:6463/MT, LUIZ MIGUEL CHAMI 

GATTASS - OAB:4060, Luiz Miguel Chammi Gattas - OAB:, MAIKON 

CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:13.164-B MT, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341, PROCURADOR DO INSS EM CÁCERES - MT 

- OAB:, PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:, RYVIA 

RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRÉ DE SOUZA - OAB:10049

 ADVIRTO A ESCRIVANIA CUMPRIR RIGOROSAMENTE TODAS AS 

DETERMINAÇÕES DE FLS. 745/751, DEVENDO PARA ESCLARECER SE 

PROCEDEU: ... - como a petição intitular de embargos de declaração de fls. 

755/775 apresenta argumentos relacionados propriamente a irresignação 

e prestação de contas, proceda o desentranhamento e respectiva juntada 

no autuado de prestação de contas. No que tange a petição de fls. 

776/777 o Dr Expedito Figueiredo de Souza afirma que este juízo teria 

liberado valores dos alugueres da quadra da Insolvente em favor do Dr 

José Olivâ de Santana. Tal afirmação, a princípio, é infundada. O processo 

apontado – código 138643 tratar-se de recuperação judicial em que figura 

como Recuperanda a empresa QI, sendo nomeado como Administrador 

Judicial o Dr José Olivã de Santana. Nos autos de recuperação judicial foi 

arbitrado honorários periciais, e segundo consta, a princípio, os depósitos 

lá efetuados tem por finalidade o custeio do trabalho do Administrador. 

Desconhece esse juízo que os depósitos lá efetuado tem por origem 

aluguel de quadra. Ademais, se assim fosse, a vinculação seria nos autos 

de insolvência e não de recuperação judicial. ... Inobstante, em atenção ao 

princípio da legalidade, moralidade e transparência, faz-se prudente ampla 

apuração da acusação levantada, e sendo eventualmente verifica a 

afirmação, necessária será adoção de medidas para responsabilização. 

Para tanto, nos autos de recuperação, extraia cópia da decisão de 

nomeação do Administrador, toda petição e comprovante de depósito 

realizado e alvarás expedidos. Após, faculto a manifestação das partes, 

Administrador e Ministério Público e retorne concluso. No expediente de 

fls. 845/847 os Leiloeiros nomeados pugnaram pela majoração da 

comissão por não estar em conformidade com a legislação que 

regulamenta a profissão. Melhor analisando a matéria, é de acolher o 

pedido de majoração, em conformidade com os fundamentos por eles 

apresentados, notadamente a existência de legislação fixando percentual 

mínimo de 5 %. Assim, acolho o pedido para alterar o percentual da 

comissão para 5 %.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 183229 Nr: 4190-83.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J4 CONSTRUTORA INCORPORADORA E 

ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, JULIANO MARQUES RIBEIRO, 

GILBERTO CARVALHO GUIMARÃES, HILDVANIO DE MORAIS ESTARUTE, 

JAIR ROBERTO MARQUES, JAMES ROGÉRIO BAPTISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEM VALÉRIA CASSIM ORTEGA, JOSE 

CARLOS PIRES ORTEGA, SALLES IMÓVEIS LTDA, ROBERTO SALLES DE 

ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDEL MAJID EGERT NAFAL 

NETO - OAB:18932 - O/MT, ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342, WANDERLEY 

LOPES CONCEIÇÃO - OAB:14.000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825, EDILAINE APARECIDA SOARES NEVES - OAB:15.818/MT, 

EDLAINE APARECIDA SOARES NEVES - OAB:15818

 Reoportunizo às partes manifestarem quanto as provas que efetivamente 

pretendem produzir, justificando e demonstrando sua pertinência e 

relevância para subsídiar o convencimento do juízo.

Fixo prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 185754 Nr: 5666-59.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERSINA SEBASTIANA DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVELS/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RYVIA RYCHELLE MARIA 

JOSEPH LACERDA SODRÉ DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Manifeste a parte Autora sobre a contradição entre os pedidos de fls. 95 

e 138, em dez dias.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 85166 Nr: 727-46.2009.811.0006

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ROMERO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORA PAEZANO DA SILVA, WALTER TAPIAS 

TETILLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA BOTELHO DE 

CARVALHO - OAB:8171/MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829/MT

 A análise dos inúmeros questionamentos de fls. 204/215 esta intimamente 

relacionado ao conhecimento dos atos praticados no processo com 

código 86791 que tramitava em apenso.

Assim, providencie a escrivania o desarquivamento, respectivo 

apensamento e após, retorne concluso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 187524 Nr: 6636-59.2015.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA, FLÁVIO NEVES COSTA, 

RAPHAEL NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO PARÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8.922-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CÁCERES-MT - OAB:

 Realizei pesquisa do extrato dos valores vinculados aos autos, sendo:

Valor da Guia Valor da Parcela Saldo Atual Detalhes

898963-P 1 MINISTERIO DA SAUDE 19/06/2017 03/07/2017 R$ 1.749,50 R$ 

439,63 R$ 460,65 Mais Detalhes

898963-P 2 MINISTERIO DA SAUDE 19/06/2017 03/07/2017 R$ 1.749,50 R$ 

439,63 R$ 460,65 Mais Detalhes

898963-P 3 MINISTERIO DA SAUDE 19/06/2017 03/07/2017 R$ 1.749,50 R$ 

439,63 R$ 460,65 Mais Detalhes

898963-P 4 MINISTERIO DA SAUDE 19/06/2017 01/08/2017 R$ 1.749,50 R$ 

143,54 R$ 149,52 Mais Detalhes

898963-P 5 MINISTERIO DA SAUDE 19/06/2017 01/08/2017 R$ 1.749,50 R$ 

143,54 R$ 149,52 Mais Detalhes

898963-P 6 MINISTERIO DA SAUDE 19/06/2017 01/08/2017 R$ 1.749,50 R$ 

143,54 R$ 149,52 Mais Detalhes

Valor Disponivel R$ 1.830,51

Manifeste a parte Exequente se dá por quitada a obrigação, inclusive 

atente-se aos valores já penhorados e liberados no curso da ação.

Fixo prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 183960 Nr: 4622-05.2015.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DONIZETE ALVES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIO VITOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN CEZAR NONATO DA 

COSTA - OAB:12985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A pesquisa da declaração do imposto de renda já foi realizada 

anteriormente. Sendo assim, indefiro o novo pedido.

Nos termos do termos do art. 782, § 3º do CPC, defiro a averbação desta 

ação nos registros de proteção ao crédito, sistema Serajud.

No prazo de até 60 dias indique o Exequente bens passíveis de penhora, 

inclusive realizei pesquisa nos Cartório de Registro de Imóveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 95801 Nr: 868-31.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO GARCIA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo CPC do Credor existe apenas a previsão de pedir Bacenjud. Este 

juízo já realizou pesquisa por mais de duas vezes sem êxito, e não tem 

tempo para trabalhar exclusivamente para a parte. Assim, indefiro o novo 

pedido.

No prazo de 20 dias:

- indique bens passíveis de penhora;

- comprove diligências realizadas, especialmente busca nos Cartórios de 

Registro de Imóveis

- esclareça o quanto o interesse na averbação desta ação nos registros 

de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando 

favorável, desde já defiro o pedido e expeça-se o necessário para 

cumprimento pelo sistema Serajud.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 183453 Nr: 4347-56.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCS LIMA, VALÉRIA CARVALHO SANTOS 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Indefiro o pedido de quebra de sigilo fiscal por ora, tendo em vista que se 

trata de medida excepcional, que só deve ser levada à efeito quando 

frustradas as demais tentativas de localização de bens penhoráveis.

 Anoto que realizei pesquisa no sistema da Anoreg e consta a existência 

de imóvel vinculado ao CPF da Executada, conforme matrícula em anexo.

Requeira todas as medidas pertinentes para para indicar bens passíveis 

de penhora, caso em que poderá diligenciar no cartório de registro de 

imóveis efetuando busca, e/ou para que se manifeste requerendo outras 

medidas pertinentes em busca da satisfação do crédito.

 Esclareça o Exequente quanto o interesse na averbação desta ação nos 

registros de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 3º do CPC. 

Manifestando favorável, desde já defiro o pedido e expeça-se o 

necessário para cumprimento pelo sistema Serajud.

Fixo prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 163119 Nr: 404-65.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADAR MOTOS COMERCIO E 

REPRESENTAÇÃO LTDA, OSENIR TEODORO DE CARVALHO, MAGDA 

ALESSANDRA EGERT NAFAL DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803 MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Indefiro, por ora, o pedido de quebra de sigilo fiscal, tendo em vista que 

se trata de medida excepcional e somente deve ser levada à efeito em 

caso de outras diligências terem sido realizadas e restarem frustradas.

Para tanto, deverá antes o Credor comprovar ter realizado buscas, 

especialmente nos Cartórios de Registro de Imóveis.

Manifeste-se, ainda, o credor, informando se tem ineteresse na averbação 

desta ação nos orgãos de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, 

§3º, CPC. Manifestando favorável, desde já defiro o pedido e expeça-se o 

necessário para cumprimento pelo sistema Serajud.

Para tanto, anoto o prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho
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 Cod. Proc.: 195584 Nr: 800-71.2016.811.0006

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACIELA FELIZARDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JUSENÉ GRACILIANO DOS 

SANTOS, LUCILENE ALVES BARBOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELCIO JUNIO GARCIA - 

OAB:OAB/MT8169

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELI SIMÕES SANTOS - 

OAB:11.468 MT

 Face ao exposto, com supedâneo na motivação supra e demais normas 

atinentes à matéria, JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos, nos 

termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Em atenção ao 

princípio da sucumbência, condeno a embargante ao pa-gamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes estabelecidos no 

artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.Intimem-se. Caceres, 28 de 

fevereiro de 2018.Ricardo Alexandre Riccielli SobrinhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 232715 Nr: 2879-52.2018.811.0006

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON MOREIRA SANTOS, ANTONIO MARCOS DO 

ESPIRITO SANTO DA SILVA, EDNEIA DOS SANTOS, ANDERSON LUIZ 

PEDROSO DE ALMEIDA, ANAIR DA SILVA DUARTE SANTANA, DAIANE 

DA SILVA PACHORI, ELZA PEDROSA DE ALMEIDA, JOÃO RICARDO DE 

ARRUDA DA SILVA, GERUZA MATIAS DA SILVA, LUCIMAR DA SILVA, 

JESSICA DA SILVA BATISTA, JOSE RAIMUNDO DA SILVA FILHO, JOÃO 

PAULO TRINDADE RODRIGUES, LEOZINO JOSE DOS SANTOS, RAILSON 

MARÇAL BASTOS, MARIA LÍDIA CASTRO DA SILVA, VAGNER DA SILVA 

NASCIMENTO, MARILCE RODRIGUES RAMOS, ROSALINA PEREIRA 

RODRIGUES, MARIA NEVES DUARTE, LEONEZ PAULA DOS SANTOS, 

DANIEL FERREIRA DA SILVA, MARIA MIRTES CEBALHO, PATRICIA 

DUTRA, RONILDO RODRIGUES SABARA, ROSILENE LOPES VIANA, 

VALDINHO DOS SANTOS, GERSON DA SILVA, SEBASTIÃO DANIEL 

GONÇALVES, JOSE ANTONIO DA SILVA TRISTÃO, NELSON DE MORAIS 

SANTOS, PATRICIA DO ESPIRITO SANTO DA SILVA, MANOEL INACIO DE 

OLIVEIRA, VALMIR ROSA SILVA, DIVINA MESSIAS CABRAL, HELENO 

EVANGELISTA MAIA, EDSON MESSIAS TRISTÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO ANTONIO ROXO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MAGANHA DE LIMA - 

OAB:1753-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... Não bastasse a falta de relação jurídica entre o imóvel e a União, não 

há qualquer substrato fático/jurídico a apontar que o imóvel em questão 

deveria ser destinado aos Embargantes, seja a qual título for, nem mesmo 

à pretexto de reforma agrária. Logo, pode-se concluir que os Embargantes 

não detém a condição necessária ao exercício da ação, qual seja, o 

interesse de agir. Mesmo que o imóvel seja de fato da UNIÃO, tal situação 

não atribuiu legitimidade aos Embargantes para postular a tutela em nome 

próprio. Pela narrativa da exordial, a postulação viola texto expresso de 

lei, no caso, o art. 18 do CPC, eis que ninguém pode pleitear, em nome 

próprio, direito alheio. Em suma, os Embargos encontram-se abastecidos 

da mera irresignação contra decisão judicial proferida nos autos em 

apenso, inexistindo posse ou propriedade a legitimar o manejo desta ação. 

... Com efeito o processo deverá ser extinto sem resolução de mérito, 

porquanto, pelos autos em apenso, o qual já foi julgado e encontra-se com 

o trânsito em julgado, verifica-se que a posse e propriedade do imóvel 

correspondem à pessoa de Silvano Antônio Roxo. No mesmo sentido, 

estando esta demanda revestida de mera irresignação e desacompanhada 

de qualquer indicativo de posse ou propriedade dos Embargantes, e ainda 

alimentada em conjecturas despidas de chancela judicial, não há razão 

para o processamento da ação, mormente pela ilegitimidade ativa e 

ausência de interesse de agir . É como decido! Ante o exposto, nos termos 

do art. 330, II e III DECLARO a ilegitimidade ativa dos Embargantes e a sua 

ausência de interesse de agir, pelo que INDEFIRO A INICIAL e JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 

485, I e VI do Código de Processo Civil. P. R. I. Sem custas, por ausência 

de processamento. Decorrido o prazo recursal, arquive-se.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003853-43.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA PATRICIA HOLANDA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA OAB - MT0012985A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

Outros Interessados:

JOSE DARCIO DE ANDRADE RUDNER (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA Certidão do Trânsito em Julgado Certifico 

e dou fé que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

Cáceres/MT, 16 de maio de 2018 VALDINEY DA SILVA NOGUEIRA 

Analista Judiciário SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA 

PÚBLICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002449-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARIEL LOPES TORRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA Certidão de Tempestividade Processo: 

1002449-20.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 129.526,61; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que a contestação foi interposta 

tempestivamente. Cáceres/MT, 6 de abril de 2018 VALDINEY DA SILVA 

NOGUEIRA Analista Judiciário SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - 

FAZENDA PÚBLICA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 181098 Nr: 2931-53.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA REGINA EGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 CERTIFICO que INTIMEI a requerida, Célia Regina Egues, por meio de seu 

advogado, para que. no prazo de 15 (quinze) dias, apresente suas 

alegações finais.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 134438 Nr: 3449-82.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERINÉIA NASCIMENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO-SECRETARIA DE 

ESTADO DE EDUCAÇÃO-SEDUC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 
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OAB:10636/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Amparada pelo art.152, inciso VI, do CPC, INTIMO a Requerente, via 

DJE/MT, através de sua advogada, para que fique ciente do retorno 

destes autos da instância superior e, assim, no prazo de 15 dias requeira 

o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 132499 Nr: 1266-41.2011.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LETICIA EMA CAPPI AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO-FUNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ANTONIO DA SILVA 

MOURA - OAB:14031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Adorno Lopes - 

OAB:14308, HUGO FRANCO DE MIRANDA - OAB:14935/O, JANAINA 

HELOYSA SANTOS - OAB:14.296, JAQUELINE DA SILVA ALBINO - 

OAB:5988, KARISIA GODA CARDOSO PASTOR ANDRADE - OAB:12.768, 

LIANA FAQUINI GASTARDELO BUENO - OAB:9.851, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, THIAGO NASCIMENTO 

DE OLIVEIRA - OAB:15256, WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA - 

OAB:12985

 Amparada pelo art.152, inciso VI, do CPC, INTIMO a Parte Requerente, via 

DJE/MT, através de seu advogado, para que fique ciente do retorno 

destes autos da instância superior e, assim, no prazo de 15 dias requeira 

o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 137807 Nr: 7197-25.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LUIZ HENRY, TRANSPORTES JAÓ 

LTDA, BALTAZAR JOSÉ DE SOUSA, BALTAZAR JOSÉ DE SOUSA, JOSÉ 

PEREIRA DE SOUSA, JOSÉ PEREIRA DE SOUSA, ROBERTO CARLOS 

FERREIRA MENDES, ELIANE FERREIRA LEITE DE CAMPOS, MARIA JOSÉ 

SERRÃO, GASPAR JOSÉ DE SOUSA, CARLOS AMILTON DUARTE 

CORDEIRO, DANIEL DA SILVA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINNE SANTOS MALHADO - 

OAB:15.140/MT, CLEITON TUBINO SILVA - OAB:5239 MT, FERNANDA 

CARVALHO BAUNGART - OAB:15370-MT, FRANCILENE DE SENA 

BEZERRA SILVÉRIO - OAB:OAB/SP-254.903, LUIZ ALBERTO DERZE 

VILLALBA CARNEIRO - OAB:15074, OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - 

OAB:12101/MT, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5985/MT

 Nos termos do art. 9º do CPC, manifestem os Requeridos sobre a 

arguição de incompetência deste juízo suscitada pelo Ministério Público 

Federal às fls. 2525/2527 e pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso às 2563/2565, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 160272 Nr: 8069-69.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA RAFAELA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Tratam-se de Aclaratórios interpostos pelo autor, nos quais se insurge 

contra o dispositivo da sentença que declarou a nulidade do contrato 

havido entre as partes.

 Certificou-se a tempestividade recursal.

A parte requerida anuiu ao pedido do recurso.

Os autos vieram conclusos.

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A razão do julgamento foi suficientemente explicitada no decisum 

embargado, não sobrevindo nenhum elemento que pudesse dar azo à 

reconsideração.

 Ora, os embargos de declaração, de que trata o art. 1.022 do CPC, 

possuem por finalidade exclusiva provocar o saneamento de omissão, 

contradição, ambiguidade ou obscuridade eventualmente existentes na 

decisão objurgada, não se prestando à mera rediscussão de matéria já 

apreciada que deve ser feita pela via de Apelação.

 PELO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

(a) CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, ante a ausência dos requisitos previstos pelo artigo 1.022 

do CPC;

(b) Restituam-se os prazos;

(c) Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 103224 Nr: 8322-62.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON LUIZ DOS SANTOS ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE-ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZABEL CRISTINA CARESSATO 

GATTASS - OAB:9700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Verifica-se que o feito já estava apto para expedição da RPV, cujos 

cálculos já foram homologados à fl. 340.

O executado informa que o valor homologado excede o limite para 

pagamento de RPV, pugnou pela intimação da exequente no sentido de 

desistir do valor excedente.

À fl. 347, a parte credora se manifesta no sentido de desistir do valor que 

excede o limite para o pagamento por RPV.

Ocorre que hodiernamente, o limite para o pagamento de RPV passou a 

ser 100 (cem) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso 

(UPFs/MT), cujo valor atual é R$ 12.994,00 (doze mil, novecentos e 

noventa e quatro reais).

Portanto, o pleito das partes não merece prosperar, haja vista que o valor 

homologado à fl. 340, foi de R$ 43.196,63 (quarenta e três mil, cento e 

noventa e seis reais e sessenta e três centavos).

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

(a) Indeferir a renúncia ao valor excedente, para recebimento do crédito 

por RPV, vez que o valor esta muito abaixo do cálculo homologado;

 (b) Expeça-se o precatório, nos termos da legislação pertinente;

(c) Com a informação da liquidação, voltem conclusos;

(d) Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002934-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(12981787), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011973-53.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DONIZETE DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT0012209A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVERTON ANDREY LESSA OAB - MT17184/O (ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(12728121), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002735-32.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(11620869), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011474-69.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AMBROSIO DE CAMPOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT0008969A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(13024373), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010183-34.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PRINCESA TURISMO EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740A (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(12579617), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003645-59.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA COSTA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECLAMANTE PARA SE MANIFESTAR 

COM RELAÇÃO AO COMPROVANTE DE DEPÓSITO JUNTADO NO ID 

12483502, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007749-60.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE PALMIRO DA SILVA E LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA OAB - MT0002394A (ADVOGADO)

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERNANDO CARDOSO (REQUERIDO)

AMARO TELES DE MOURA (REQUERIDO)

7SETE AGROINDUSTRIAL EIRELI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/06/2018 Hora: 17:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007895-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LENICE MORAES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/06/2018 Hora: 17:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002546-54.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA APARECIDA FRAGUAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOTORA DE VENDAS LTDA (EXECUTADO)

 

INTIMO O EXEQUENTE, PARA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, 

APRESENTAR CÁLCULO ATUALIZADO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002719-78.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTO TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECLAMANTE PARA SE MANIFESTAR 

COM RELAÇÃO AO COMPROVANTE DE DEPÓSITO JUNTADO NO ID 

12568365, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002382-89.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO AURELIO DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(12577447), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007925-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO JOSE GONZALES NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/06/2018 Hora: 15:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007927-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA MIRANDA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/06/2018 Hora: 15:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010262-13.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMARA SILVA PERETE BERTO (REQUERIDO)

LUIZ ANTONIO BERTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8010262-13.2016.8.11.0006 REQUERENTE: MARIONELY ARAUJO VIEGAS 

REQUERIDO: LUIZ ANTONIO BERTO, LUCIMARA SILVA PERETE BERTO 

Vistos, etc. Tendo em vista o teor da certidão do id. 5807301, designe-se 

nova data de audiência de conciliação para que se proceda intimação em 

tempo hábil. Ademais, em razão do decurso do prazo da manifestação do 

id. 5799399, manifeste-se a parte autora requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000024-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO SANTOS SARAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA BRAGA FIGUEIREDO OAB - SP0189232A (ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(12641269), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007896-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/06/2018 Hora: 13:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007896-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERIDO, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/06/2018 Hora: 13:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003823-08.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KENNEDY DA SILVA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(12771786), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007897-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILTON CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/06/2018 Hora: 13:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1003658-58.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PINHO JUSTINIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(12923042), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007105-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM THIAGO DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(12775752), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003904-54.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN LUCIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(12754245), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010072-50.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA OAB - MT0019396A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO MAIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALTAIR GOMES DA NEIVA OAB - GO0029261A (ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(12993138), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010262-13.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMARA SILVA PERETE BERTO (REQUERIDO)

LUIZ ANTONIO BERTO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 24/09/2018 Hora: 16:30 (MT) , devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007898-56.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTEU RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/06/2018 Hora: 13:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007899-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JORGE LUCAS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/06/2018 Hora: 13:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002161-09.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002161-09.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ALEX DA SILVA SOUZA 

REQUERIDO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, ITAU 

UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Vistos, 

etc. Converto o julgamento em diligência, determinando que a parte 

requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos cópia de 

comprovante de endereço em seu nome (água, luz, telefone, etc), para 

fins de comprovação de competência deste Juízo. Cumprida a 

determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 14 

de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007904-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIMONE DA CONCEICAO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/06/2018 Hora: 14:00 (MT), devendo 
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comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002100-51.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONALD AIRES RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O REQUERENTE PARA, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, 

APRESENTAR CALCULO ATUALIZADO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012223-86.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON RIBEIRO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8012223-86.2016.8.11.0006 REQUERENTE: AIRTON RIBEIRO DE ARRUDA 

REQUERIDO: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO Vistos, etc. 

Considerando que o sistema PJE apresentou alguns problemas técnicos 

na juntada de documento em PDF, intime-se a Requerida para manifestar 

quanto a contestação indicado no ID n. 4625115 e a não inserção efetiva 

da peça. Caso tenha ocorrido erro, deve o patrono da parte Requerida 

tirar print de sua pagina pessoal no sistema PJE, com o fim de comprovar 

que efetivamente a peça foi juntada e ocorreu erro no próprio sistema, 

manifestando-se nos autos no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser 

decretada sua revelia. Intime-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007906-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISVAL RODRIGUES POCHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/06/2018 Hora: 14:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007904-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIMONE DA CONCEICAO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/06/2018 Hora: 14:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003217-77.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEY MARCOS EVANGELISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECLAMANTE PARA SE MANIFESTAR 

COM RELAÇÃO AO COMPROVANTE DE DEPÓSITO JUNTADO NO ID 

12540971, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007907-18.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALVA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/06/2018 Hora: 14:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010716-27.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENILTON DELUQUE (EXECUTADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(12252275), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011382-91.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(11263521), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007923-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 
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comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/06/2018 Hora: 15:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011843-63.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(11210576), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012109-50.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE JERONIMO BIANCHINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(11210126), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003621-31.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR ROSA NOGUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(12378175), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007924-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GREICE CAROLINA DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/06/2018 Hora: 15:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001738-49.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR DA SILVA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(12401994), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001736-79.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON DELUQUE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(12402280), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005010-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANELINA PAGUNG RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURDES PINTO DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(12252222), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003716-61.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECLAMANTE PARA SE MANIFESTAR 

COM RELAÇÃO AO COMPROVANTE DE DEPÓSITO JUNTADO NO ID 

12492403, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007935-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANEIDE BALBINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA APRESENTAR 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO DA PARTE REQUERENTE NO PRAZO DE 

48 (QUARENTA E OITO) HORAS, SOB PENA DE CANCELAMENTO DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO JÁ DESIGNADA, EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO PROCESSO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011661-77.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDES CEZARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(12354350), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003865-57.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(12336647), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003111-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA MIGUELINA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(11495384), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007934-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIMAR RAMOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA APRESENTAR 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO DA PARTE REQUERENTE NO PRAZO DE 

48 (QUARENTA E OITO) HORAS, SOB PENA DE CANCELAMENTO DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO JÁ DESIGNADA, EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO PROCESSO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011876-53.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(11459398), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003861-20.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OZIAS SOARES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(11765073), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013296-69.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO SILVESTRE GARCIA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

 

INTIMO A PARTE AUTORA, PARA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, 

MANIFESTAR ACERCA DA PETIÇÃO RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003864-72.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA IARA E SILVA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(12349706), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011373-03.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI ARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0008171A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CINTRA MOTO PECAS LTDA - ME (REQUERIDO)

CIDADE VERDE COMERCIO VAREJISTA DE VEICULOS, MOTOCICLETAS, 

PECAS E ACESSORIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO)

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Vistos etc. Defiro pedido 

formulado pela requerente no ID 12197488. Expeça-se alvará de liberação, 

para levantamento do valor já depositado, conforme requerido, 

observando-se os dados indicados na petição supracitada. Após, 

intime-se as Requeridas para que efetuem o pagamento do valor 

remanescente no Prazo de 15 DIAS, sob pena de multa de 10%, nos 

termos do art. 523 do CPC. Ás providências. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003860-35.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FRANCISCO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(11674786), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011125-71.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILANE DA SILVA LAINE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA OAB - SP0182165A 

(ADVOGADO)

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP0222219A (ADVOGADO)

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

 

Intimo o Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado (ID12458172), consoante cálculo 

apresentado pelo Cartório Distribuidor, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 

10% (dez pontos percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003859-50.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO ROMAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(11665350), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002308-35.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS HUDSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(12353897), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002615-86.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CELIANA LAURA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(13121728), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007935-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANEIDE BALBINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/06/2018 Hora: 16:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010079-42.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS OAB - MT6463/O (ADVOGADO)

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (EXECUTADO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado pelo 

exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento no 

prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012495-17.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA GARCIA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A (ADVOGADO)

 

RECORRIDO(A) APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007936-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE SILVA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/06/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007937-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERTULIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA APRESENTAR 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO DA PARTE REQUERENTE NO PRAZO DE 

48 (QUARENTA E OITO) HORAS, SOB PENA DE CANCELAMENTO DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO JÁ DESIGNADA, EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO PROCESSO.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011228-10.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELOISA APARECIDA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011228-10.2015.8.11.0006. REQUERENTE: HELOISA APARECIDA DOS 

SANTOS SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Presentes os 

requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso interposto somente no 

efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte 

recorrida para apresentar as contrarrazões. Após, remetam-se os autos a 

Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 15 de maio de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005314-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1005314-16.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por THIAGO MARTINS DA SILVA em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que não comprou pela 

internet, tampouco contratou os serviços da Requerida, entretanto esta 

inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito por um débito no valor 

de R$ 122,21 (cento e vinte e dois Reais e vinte e um centavos). No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Rejeito o pedido da Requerida de juntada original do comprovante de 

negativação, uma vez que trata-se de excesso de burocracia incompatível 

com o rito do juizado especial. Ademais, o documento juntado é hábil a 

comprovar a negativação pela Requerida. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido apresentou histórico de 

pagamento realizado pela parte autora por meses subsequentes, 

afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. No que tange à 

ausência de contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Assim, restou demonstrada a contratação pelo autor. 

Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, 

corroborando que inexiste fraude na contratação. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência. Assim, 

não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007245-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO FRANCISCO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1007245-54.2017.8.11.0006 Dispensado o relatório conforme 

disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C TUTELA ESPECÍFICA proposta por 

CÍCERO FRANCISCO DO NASCIMENTO em face de CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S.A alegando é proprietário do imóvel com unidade 

consumidora n. 13413975. Ocorre que recebeu em dezembro/2015 a 

cobrança do valor exorbitante de R$ 37,41 (trinta e sete Reais e quarenta 

e um centavos), referente a auto religação, entretanto, no período 

mencionado o imóvel estava desocupado. Requer a declaração de 

inexigibilidade do débito no valor de R$ 2.311,92 (dois mil e trezentos e 

onze Reais e noventa e dois centavos). No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, tendo em vista que o reclamante, 

em audiência de conciliação postulou pelo mesmo, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em 

que pese tratar-se de relação de consumo, no que tange à inversão do 
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ônus da prova, tenho que incabível no caso em apreço, pois, não se pode 

presumir ou inverter o ônus probatório de fato negativo. Assim, a 

existência de cobrança deve ser demonstrada por quem sofre, nos 

termos do artigo 373, I do CPC. Não há nos autos qualquer prova de 

cobrança de multa no valor de R$ 2.311,92 (dois mil e trezentos e onze 

Reais e noventa e dois centavos), da qual o autor requer a declaração de 

inexigibilidade, razão pela qual a improcedência do pedido é medida que se 

impõe. Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão contida na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005873-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1005873-70.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por GILBERTO SOARES DA SILVA em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que a Requerida inseriu 

seu nome no cadastro restritivo de crédito em 10.03.2016 por um débito no 

valor de R$ 118,18 (cento e dezoito Reais e dezoito centavos). Entretanto, 

tal negativação é indevida, pois não reconhece o débito em questão. 

Ademais, não foi previamente notificado quanto à inscrição. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em 

sede de preliminar, o Reclamado arguiu falta de interesse de agir da 

Reclamante. O interesse processual deve ser aferido pela conjugação do 

binômio “necessidade x utilidade”, ou seja, necessidade na provocação da 

jurisdição para obtenção do bem da vida, a qual se inviabilizou pela via 

extrajudicial; e, utilidade do provimento judicial postulado para satisfação 

do interesse posto em juízo. O referido binômio socorre a Reclamante nos 

presentes autos, verifica-se que sua irresignação consubstancia-se na 

contestação do débito. Ademais, desnecessário o prévio requerimento 

administrativo para ajuizamento da ação judicial, pois a exigência do 

mesmo configura ilegal restrição ao princípio da Inafastabilidade da 

Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 5º, XXXV da CF. Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. 

INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA 

PROVA DA REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO 

SERVIÇO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO 

CONFIGURADO. VALOR CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA 

MANTIDA. A autora teve seu nome negativado por determinação da 

requerida, alegando que não havia contratado com ela o serviço de 

telefonia móvel. A preliminar recursal de ausência de interesse de agir por 

falta de prévia provocação administrativa não merece acolhimento tendo 

em vista que o consumidor pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa 

dos seus direitos. No mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da 

contratação do serviço, apresentando documento correspondente ou 

gravação telefônica da conversa da autora com o seu Call Center quando 

da contratação do serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova 

negativa, ou seja, que não contratou o serviço, mormente se tratando de 

serviço cuja contratação é massificada e sem a formalização de qualquer 

instrumento. Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do 

nome da autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro 

que surge desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado 

não merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas 

Recursais para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao 

crédito. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma 

Recursal Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, 

Julgado em 18/07/2016). Assim, rejeito a preliminar suscitada. Rejeito o 

pedido da Requerida de juntada original do comprovante de negativação, 

uma vez que trata-se de excesso de burocracia incompatível com o rito do 

juizado especial. Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a 

negativação pela Requerida. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. A Requerida não comprovou que a parte autora tenha contratado 

seus serviços. Assim, não demonstrada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, não 

há que se falar em indenização por danos morais diante da Súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” É 

certo que a parte autora possui outra negativação preexistente, a qual não 

demonstrou ser indevida: Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a 

pretensão contida na inicial para o fim de tão-somente declarar a 

inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente a dívida em 

litígio. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004364-07.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA DE SOUZA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO)

LAURA CRISTINA CHAMY GATTASS OAB - MT9575/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004364-07.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[TELEFONIA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: KARINA 

DE SOUZA E SILVA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam 

todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 164 de 806



o amplo acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do 

conflito". Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei n° 9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a 

proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais, proposta por KARINA DE SOUZA E SILVA, requerendo a 

condenação da reclamada no pagamento de danos morais, alegando, em 

síntese, que é cliente da Reclamada, sendo titular do nº 9.9905-1512 

desde o ano de 1996 e que no dia 24/06/2017 aderiu ao PLANO VIVO 

CONTROLE, pelo valor mensal de R$49,99 (quarenta e nove reais e 

noventa e nove centavos). Aduz, no dia 12/07/2017 seu telefone móvel 

parou de funcionar, assim procurou a Reclamada para saber o motivo a 

mesma não soube explicar. Por essas razões requer a condenação da 

Reclamada por danos morais. De início, ressalto que prescinde na 

oportunidade discorrer sobre a importância da linha telefônica, no mundo 

contemporâneo, que sem dúvida se trata de meio imprescindível de 

comunicação. No entanto, embora possa ser reconhecido que houve falha 

na prestação de serviço – fato público e notório, de outro lado, é certo que 

não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do 

mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao 

direito da personalidade da parte autora. Vislumbro que a interrupção 

temporária dos serviços de telefonia ocorreu no dia 12 de julho de 2017, o 

que revela de forma clara a configuração de no máximo mero 

aborrecimento. Com efeito, em que pese as razões apresentadas, entendo 

que não há como reconhecer que a parte autora passou a conviver com 

uma situação inesperada que lhe causou constrangimentos, humilhação, 

aborrecimentos e preocupações. Não sem propósito, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. Aliás, a história revela e é certo que a vida em sociedade, 

naturalmente - e sempre foi assim desde o início das civilizações, impõe 

perdas e ganhos em diferentes graus e isso é salutar para o 

desenvolvimento econômico e intelectual da sociedade. Ora, se todos 

quiserem ganhar sobre toda e qualquer situação da vida cotidiana, por 

conseguinte, causará sérios desequilíbrios e prejuízos à vida em 

sociedade. Não se afirma aqui que a conduta da empresa ré é admissível. 

Pelo contrário. A controvérsia, em princípio, pode revelar falha na 

prestação de serviço que merece atenção do Ministério Público e 

aplicações de multas, inclusive, pesadíssimas pelos órgãos regularmente 

constituídos, entre eles, a própria agência reguladora que pode, inclusive, 

impedir a continuidade da prestação de serviço pela parte ré. No entanto, 

repito, a espécie não revela qualquer situação excepcional que autorize 

reconhecer que o evento danoso tenha ultrapassado a linha do mero 

aborrecimento. Nesse sentido, a Súmula n. 193 do Tribunal de Justiça do 

Rio de Janeiro, in verbis: "Breve interrupção na prestação dos serviços 

essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás por deficiência 

operacional não constitui dano moral." REFERÊNCIA: Processo 

Administrativo nº. 0013662 46.2011.8.19.0000 - Julgamento em 22/11/2010 

- Relator: Desembargadora Leila Mariano. Votação Unânime. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica entre as partes, mas restando 

inequívoca a inexistência de dano moral a ser reparado. Ante o exposto e 

por tudo mais que constam nos autos, julgo IMPROCEDENTES os pedidos 

da exordial, em consequência, com arrimo no que dispõe o inciso I do art. 

487 do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução 

do mérito. Sem despesas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). Nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres/MT, para às devidas 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito 

em Julgado, arquive-se. Cáceres/MT., 20 de abril de 2018. Marcia Mieko 

Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos, etc. I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei 

9.099/95. II – Int. Cáceres/MT., 20 de abril de 2018. Juiz (a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003768-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO ANDRADE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003768-23.2017.8.11.0006 REQUERENTE: PAULO ROBERTO ANDRADE 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou em 

contestação as faturas do cartão de crédito Id. 10270726 e por sua vez o 

Requerente impugnou no Id. 10548367. Fundamento e decido. Trata-se de 

Ação de Indenização por danos morais ajuizada por Paulo Roberto 

Andrade da Silva em face do Banco Bradescard S.A., devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, que teve seu nome e CPF 

indevidamente negativados no valor de R$ 66,76 referente ao contrato nº. 

033663971000060 nos órgãos de restrição ao crédito por suposto débito 

existente perante a Requerida, conforme junta no Id. 8180039 o extrato do 

S P C  B r a s i l ,  e m i t i d o  a t r a v é s  d o  s i t e 

https://servicos.spc.org/spc/consulta/impressao/ImprimirReport.action?

imprimirHeader=true&indice=0, datado de 14.12.2016. Sustenta na 

exordial, que desconhece o débito e que nunca manteve relação jurídica 

com a Requerida, e que está negativação está lhe causando transtornos, 

pois não pode efetivar compras no crediário, e ao final pleiteia pela 

procedência da ação. No Id. 8199193, a liminar foi indeferida, pelo fato de 

constar outras negativações. Realizada no Id. 10270726 em 10.10.2017, a 

audiência de conciliação, a qual restou infrutífera a tentativa de acordo 

entre as partes. Por sua vez, a Requerida, em sua defesa apresentou 

tão-somente faturas (Id. 10270726), referente ao Cartão Visa nº. 

4096.0329.3513.3116, em nome do Requerente. Na impugnação 

apresentada no Id. 10548367, a parte Requerente impugnou a 

contestação, pelo fato da Requerida não trazer nenhum documento que 

comprove a relação jurídica entre as partes, e ainda impugnou pela não 

incidência da súmula 385 do STJ, e ao final pleiteia pela procedência da 

ação. Pois muito bem, em análise ao conjunto probatório observo que a 

parte Requerida, apresentou faturas (Id. 10299848) referente ao Cartão 

Visa nº. 4096.0329.3513.3116, em nome do Requerente, na quais constam 

que o Requerente efetivou compras, o que afasta os indícios de fraude. 

Todavia, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis do Requerente, tão pouco registro de ocorrência nesse sentido, 

afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. No entanto, 

havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não 

há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos 

morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Assim, 

há evidência, de que a restrição decorreu de culpa exclusiva do 
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consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até o vencimento, 

deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor do Requerente. 

Portanto, no que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a 

regra do artigo 373, I, do NCPC, exigindo da parte Requerente sua plena 

demonstração, sob pena de improcedência da reclamação, ou seja, 

competia a parte Requerente comprovar que não tinha vínculo contratual 

com a parte Requerida. Nesta condição, inexistindo ou não comprovando 

satisfatoriamente a conduta culposa da Requerida, a improcedência da 

ação é medida que se impõe. Posto isto, opino pelo JULGAMENTO 

IMPROCEDENTE desta reclamação. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto o projeto de sentença ao(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) 

Togado(a). Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc., Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005732-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BENICIO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DIEGO DE PAULA FERREIRA OAB - MT21997/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Proc. 1005732-51.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por FRANCISCO BENICIO RIBEIRO em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A., alegando que desconhece débito 

com a Requerida, que ensejou o lançamento de seu nome no cadastro 

restritivo de crédito. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. De mesma forma, não há que se 

falar em juntada de novo comprovante de endereço como prova de seu 

domicílio, uma vez que o Autor junta declaração afirmando o local de sua 

residência em peça exordial, bem como tal determinação iria de encontro a 

Princípios norteadores dos Juizados Especiais, tais como o da Celeridade, 

Informalidade e Simplicidade. É certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, 

cabe à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida colacionou, em peça de defesa, telas do 

sistema que demonstraram dados da parte Autora, demonstrando a 

relação com a parte mesma. Neste ensejo, a Requerida acosta aos autos 

histórico de pagamento, bem como demonstra, através de telas do 

sistema, faturas em aberto, que somadas chegam ao importe 

correspondente ao da negativação em apreço. De mesma forma, a 

Requerida demonstra satisfatoriamente, em sede de defesa, que o Autor 

teria quitado 02 (duas) faturas, das 04 (quatro) geradas, deixando de 

adimplir justamente as que deram ensejo ao cadastro de inadimplentes. Há 

evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva do 

consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até o vencimento, 

deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor da parte 

Autora. Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do 

consumidor, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre 

os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. 

DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 

Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I 

CPC; Julgo improcedente o pedido contraposto nos termos do artigo 8º da 

Lei 9099/95. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; Sentença 

publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença ao 

juiz togado para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar nº 270/2007. Victor Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005754-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE ALESSANDRA CABREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Proc. 1005754-12.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por DENISE ALESSANDRA CABREIRA DA 

SILVA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A., alegando que 

desconhece débito com a Requerida, que ensejou o lançamento de seu 

nome no cadastro restritivo de crédito. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Quanto a preliminar de 

impugnação ao valor da causa, inicialmente atribuído pela Autora deve 

corresponder à soma dos danos morais e valor discutido da inscrição, não 

merece acolhimento, uma vez que o valor atribuído tem efeito meramente 

estimativo, podendo ser redefinido pelo Juízo. A propósito: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO. VALOR DA CAUSA. DANOS MORAIS. VALOR 

ESTIMATIVO. O valor indicado a título de indenização por danos morais 

tem cunho meramente estimativo, por se tratar de uma sugestão do autor, 

sendo livre seu arbitramento pelo Magistrado. Desta forma, não se faz 

impositiva a inclusão do valor sugerido no cálculo das custas processuais. 

A atribuição de valor à causa por estimativa ou equivalente ao de alçada é 

admissível quando os elementos necessários à quantificação do proveito 

econômico buscados na demanda são incertos e dependem da dilação 

probatória. Possibilidade de indicação do valor de alçada como valor da 

causa. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70068187541, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 23/03/2016). Assim, com fulcro no 

artigo 292 §3º do CPC, atribuo à causa o valor de R$ 37.480,00 (trinta e 

sete mil quatrocentos e oitenta reais). É certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 
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inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, cabe à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade. A Requerida colacionou, em peça de 

defesa, telas do sistema que demonstraram dados da parte Autora, 

demonstrando a relação com a mesma. Neste ensejo, a Requerida acosta 

aos autos histórico de pagamento, bem como demonstra, através de telas 

do sistema, fatura em aberto, de importe correspondente ao da 

negativação em apreço. De mesma forma, a Requerida demonstra 

satisfatoriamente, em sede de defesa, que a Autora teria quitado diversas 

faturas, deixando de adimplir justamente a que deu ensejo ao cadastro de 

inadimplentes, referente ao mês de junho/2016. Há evidência, portanto, 

que a restrição decorreu de culpa exclusiva do consumidor que não 

promoveu o pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, não há 

o que se falar em dano moral em favor da parte Autora. Havendo 

demonstração inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que 

se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, 

conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. DIANTE DO 

EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar 

IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; 

Julgo improcedente o pedido contraposto nos termos do artigo 8º da Lei 

9099/95. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; Sentença publicada 

eletronicamente. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença ao juiz togado 

para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar nº 270/2007. Victor Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005917-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Proc. 1005917-89.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais proposta 

por MARLENE PENA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A, alegando 

que ao tentar realizar uma compra no comercio local utilizando crediário, 

foi informada que a Requerida inseriu seu nome no cadastro restritivo de 

crédito em 01.11.2016 por um débito no valor de R$ 223,89 (duzentos e 

vinte e três Reais e oitenta e nove centavos). Entretanto, não contratou 

com a Requerida razão pela qual a inscrição é indevida. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. A 

Requerida compareceu à audiência de conciliação, entretanto, não 

apresentou contestação, razão pela qual decreto sua revelia. Entretanto, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo Civil, 

que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as 

provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Partindo dessa premissa, entendo que 

os fatos alegados pelos reclamantes, somente não se reputarão 

verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz. No 

presente caso, embora a Requerida não tenha contestado a ação, trouxe 

aos autos cópia do contrato assinado pela autora, que não foi impugnado 

pela mesma. Assim, em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida trouxe aos autos contrato entabulado entre 

as partes, compatível com a assinatura dos documentos aportados na 

inicial. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos 

documentos cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse 

sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. Há 

evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva do 

consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até o vencimento, 

deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor do Autor. 

Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não 

há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos 

morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Por outro 

lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus 

procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do 

processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular 

pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, dentre 

outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a 

verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência 

injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário; 

provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se 

claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de 

lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, 

vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos autos o 

contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC 

diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, 

réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a 

penalidade do Art. 81 do mesmo códex. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da 

exordial, nos termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte Reclamante a 

pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a 

ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do 

Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - 

na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em 

conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Deixo de condenar em custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto 

de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005947-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEISE SILVA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1005947-27.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA proposta por DEISE SILVA 

DA COSTA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que, ao 

tentar comprar em um estabelecimento comercial utilizando crediário, foi 

informada que a Requerida havia inserido seu nome no cadastro restritivo 

de crédito em 01.03.2016 por um débito no valor de R$ 158,71 (cento e 

cinquenta e oito Reais e setenta e um centavos). Entretanto, nunca teve 

qualquer relação contratual com a Requerida, razão pela qual a inscrição é 

indevida. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito o pedido da Requerida de 

juntada original do comprovante de negativação, uma vez que trata-se de 

excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado especial. 

Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela 

Requerida. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido apresentou histórico de 

pagamento realizado pela parte autora por vários meses subsequentes, 

afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. No que tange à 

ausência de contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Assim, restou demonstrada a contratação pelo autor. 

Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, 

corroborando que inexiste fraude na contratação. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência. Assim, 

não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005755-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA CRISTIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Proc. 1005755-94.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por FERNANDO OLIVEIRA CRISTIANO em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que, ao tentar comprar 

em um estabelecimento comercial utilizando crediário, foi informada que a 

Requerida havia inserido seu nome no cadastro restritivo de crédito em 

26.09.2016 por um débito no valor de R$ 465,07 (quatrocentos e sessenta 

e cinco Reais e sete centavos). Entretanto, nunca teve qualquer relação 

contratual com a Requerida, razão pela qual a inscrição é indevida. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. REJEITO a preliminar de inépcia da inicial, pois esta atende aos 

requisitos do artigo 319 do CPC. Rejeito o pedido da Requerida de juntada 

original do comprovante de negativação, uma vez que trata-se de excesso 

de burocracia incompatível com o rito do juizado especial. Ademais, o 

documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela Requerida. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida trouxe aos autos contrato entabulado entre 

as partes, compatível com a assinatura dos documentos aportados na 

inicial. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos 

documentos cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse 

sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. Há 

evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva do 

consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até o vencimento, 

deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor do Autor. 

Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não 

há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos 

morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. DIANTE 

DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar 

IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; 

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; Sentença publicada 

eletronicamente. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada 

para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004275-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARINO JOVIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004275-81.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MARINO JOVIO REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que a parte 

Requerida apresentou contestação, Id. 10776751 e 10776879 e o 

Requerente impugnou, Id. 10779595. Fundamento e decido. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. reparação por danos 

morais com pedido de liminar ajuizada por Marino Jovio em face de Vivo 

S.A. (Telefônica Brasil S.A.), devidamente qualificados nos autos, 

alegando, em síntese, que teve seu nome e CPF indevidamente 

negativados no valor de R$ 178,14 –nos órgãos de restrição ao crédito 

por suposto débito existente perante a Requerida, conforme junta no Id. 

8824270 o extrato do Serasa Experian, emitido através de informações 

confidenciais, datado de 08.07.2017. Sustenta na exordial, que 

desconhece o débito e que nunca manteve relação jurídica com a 

Requerida, e que está negativação está lhe causando transtornos, pois 

não pode efetivar compras no crediário, e ao final pleiteia pela 

procedência da ação. Realizada no Id. 10727836 em 14.11.2017 a 

audiência de conciliação, a qual restou infrutífera a tentativa de acordo 

entre as partes. Por sua vez, na contestação apresentada no Id. 

10776751 e 10776879 a Requerida, em sede de preliminar contestou pela 

ausência de comprovante de endereço em nome do Requerente, bem 

como pela juntada do comprovante original da negativação, e no mérito, em 

suma contestou pelo exercício regular do direito, tendo em vista a 

existência contratual entre as partes mediante o contrato Termo de 

Adesão e Contratação de Serviços SMP e Contrato de Permanência por 

Benefício, datado de 17.10.2016 (Id. 10776871 e 10776760), dos quais 

constam assinatura, referente a linha 65996139475, conta 0291656542, a 

qual já foi cancelada devido a inadimplência, contesta ainda que diante da 

contratação a parte apresentou a Carteira de Identificação e CPF, cuja 

cópia anexa ao Id. 10776871 e 10776760, e ainda para comprovar a 

contratação anexou no contexto da contestação print de telas sistêmicas. 

Na contestação ainda, pleiteou pela litigância de má-fé, tendo em vista que 

a parte alterou a verdade dos fatos, e ao final contestou pela 

improcedência da ação. Na impugnação apresentada no Id. 10779595, a 

parte Requerente impugnou a contestação em sua totalidade, e ainda 

impugnou as telas sistêmicas por terem sido produzidas de forma 

unilateral, bem como pelo fato da parte não trazer nenhum documento que 

comprove o débito, e ao final pleiteia pelo julgamento antecipado da lide e 

pela procedência da ação. Pois muito bem, examinando o conjunto 

probatório, verifica-se que a assinatura aposta nos documentos 

apresentados pela Requerida no Id. 10776871 e 10776760, guardam grafia 

semelhante com aquela anexada ao Id. 8824270, e na Ata de Audiência – 

Id. 10727836, no mais a Carteira de Identificação, juntada pela própria 

parte Requerente ao Id. 8824270 trata-se da mesma juntada nos Ids. 

10776871 e 10776760, pela Requerida. Todavia, não há nos autos notícia 

de furto e ou perda dos documentos cíveis do Requerente, tão pouco 

registro de ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de 

fraude na contratação. Assim, ante as circunstâncias em que os fatos 

ocorreram aliados à prova produzida pela Requerida, permitem um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito 

provavelmente ocorreram da forma narrada na contestação. Portanto, não 

resta dúvida de que a parte autora contratou e, de forma ardilosa, ajuizou 

ação com a intenção de não cumprir com suas obrigações e 

enriquecer-se ilicitamente. No caso, a parte Requerente agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c.c. reparação por danos morais com pedido de 

liminar. Deste modo, restou evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Novo Código de 

Processo Civil. Posto isto, e por tudo mais que dos autos consta, opino 

pelo JULGAMENTO IMPROCEDENTE dos pedidos da exordial, nos termos 

do art. 487, inciso I, do NCPC, e na forma e fundamentação supra, opino 

pela condenação da parte Requerente a pena de litigância de má-fé no 

valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da 

parte Requerida, na forma do artigo 81, do Novo Código de Processo Civil. 

Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno na forma do artigo 55 da 

Lei n. 9.099/95, o Requerente ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, verba que será paga em benefício 

dos Procuradores da Requerida. Após o trânsito em julgado, a parte 

Requerente deverá ser intimada, através de seu advogado, para cumprir 

voluntariamente a sentença, na forma do artigo 523, caput, §1º, do NCPC, 

sob pena de cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa 

no percentual de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 

10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação. Nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95, submeto o Projeto de Sentença ao(a) Meritíssimo(a) 

Juiz(a) Togado(a). Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004084-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA OAB - MT0019396A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004084-36.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA LUIZA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação, Id. 

9984465, e por sua vez a Requerente impugnou, Id. 10109986. 

Fundamento e Decido. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débitos c.c. Indenização por danos morais, ajuizada por Maria Luiza de 

Almeida em face de Banco Bradesdo S.A., devidamente qualificados nos 

autos, alegando, em síntese, que teve seu nome e CPF indevidamente 

negativados no valor de R$ 240,93 – contrato nº. 4187961700000FI, nos 

órgãos de restrição ao crédito em 07.12.2015, por suposto débito 

existente perante a Requerida, conforme junta no Id. 8692043 o extrato do 

S P C  B r a s i l ,  e m i t i d o  a t r a v é s  d o  s i t e 

https://servicos.spc.org.br/spc/consulta/impressao/imprimirReport.actrion?

imprimirHeader=true&indice=0, datado de 02.07.2017. Sustenta na 

exordial, que desconhece o débito e que nunca manteve relação jurídica 

com a Requerida, e que está negativação está lhe causando transtornos, 

pois não pode efetivar compras no crediário, e ao final pleiteia pela 

procedência da ação. Realizada a audiência de conciliação em 

26.09.2017, Id. 10053515, restando infrutífera a tentativa de acordo entre 

as partes. Por sua vez, na contestação apresentada, Id. 9984465 a 

Requerida em suma contestou pelo fato da parte nunca ter buscado 

resolver a questão de forma administrativa, bem como pela ausência de 

nexo causal, por não ter comprovado qualquer tipo de ofensa a honra da 

parte Requerente, e ao final contesta pela improcedência da ação. Na 

impugnação apresentada, Id. 10109986, a parte Requerente impugnou a 

contestação em sua totalidade, pelo fato da Requerida não trazer nenhum 
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documento que comprove a relação jurídica entre as partes, e ao final 

pleiteia pela ratificação dos pedidos da exordial, bem como pelo julgamento 

antecipado da lide e pela procedência da ação. Destarte, conquanto tenha 

a Requerida alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação. Por outro lado, pelos 

documentos anexados aos autos com a inicial, principalmente o extrato 

SPC Brasil, Id. 8692043, não há prova segura de que a restrição comercial 

registrada no nome e CPF da parte Requerente seja existente, haja vista 

que a parte apresenta extrato SPC Brasil – datado de 02.07.2017, extraído 

d o  s i t e 

https://servicos.spc.org.br/spc/consulta/impressao/imprimirReport.actrion?

imprimirHeader=true&indice=0, Id. 8692043, não servindo como prova de 

restrição comercial, face à ausência de extrato completo unificado dos 

órgãos de restrição ao crédito (SPC, SCPC e SERASA), informando todas 

as restrições registradas, ou seja, a parte deveria ter colacionado aos 

autos extrato unificado de órgão oficial, para provar a negativação em seu 

nome e CPF. No entanto, para que não paira dúvidas em relação a 

restrição a qual a Requerente alega, este juízo em consulta de balcão 

realizada no dia 23.04.2018, através da CDL Cuiabá/MT, constatou que a 

restrição constante do extrato não se refere a negativação discutida 

nestes autos, sendo pois totalmente divergente do extrato constante no Id. 

8692043, sendo assim não há em falar em abalo moral e nem mesmo em 

obrigação de fazer pela parte Requerida, pois não existe negativação em 

nome da Requerente em relação a Requerida, conforme observa-se do 

extrato unificado, abaixo descrito: C O N S U L T A D E B A L C A O 

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO Consulta efetuada na: CDL 

CUIABA/MT ------------------------------------------- NOME: MARIA LUIZA DE 

ALMEIDA DATA NASCIMENTO: 22/03/1970 CPF: 419.786.171-00 ------------

------------------------------- NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT* Obs: *Não 

constam registros na Entidade consultante. -------------------------------------

------ CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS ---------------------------

---------------- REGISTRO(S) DE SERASA ----------------------------------------

--- * CREDOR: FIDC NPL I TELEFONE: 0800 772 0299 ENT.ORIGEM: 

SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 01/10/2015 TIPO: COMPRADOR 

NUMERO CONTRATO: 7187844-0006569 VALOR: 422,91 DATA 

INCLUSAO: 20/03/2018 ------------------------------------------- ENDEREÇO 

SERASA ------------------------------------------- *ENT.ORIGEM: SERASA 

EXPERIAN ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187 BAIRRO: PLANALTO 

PAULISTA CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900 -------------------------

------------------  RESULTADO ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

>Consta(m) um total de 1 registro(s), sendo detalhado(s) o(s) acima 

apresentado(s). ------------------------------------------- Verif icar o(s ) 

valor(es) atual(is) do(s) debito(s) junto ao(s) credor(es). ---------------------

---------------------- * Esta consulta apresenta informações de registros 

efetuados nas bases privadas do SPC Brasil e da Serasa. Demais 

informações, originadas de outros bancos privados ou públicos, devem 

ser acessadas junto aos órgãos de origem. -------------------------------------

------ NUM.PROTOCOLO: 001.902.343.670-5 23/04/2018 14:50:19-horario 

de Brasilia-FIM Neste caso no que se refere ao fato em que se funda a 

pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do NCPC, exigindo da parte 

Requerente sua plena demonstração, sob pena de improcedência da 

Reclamação. Todavia, a prova que deveria ter sido produzida pela parte 

Requerente não é impossível ou excessivamente impossível, haja que 

bastaria este ter juntado prova documental do seu direito, como se 

manteve inerte, a improcedência se impõe. Neste caso, a Requerente 

deixou de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Nesta condição, 

inexistindo ou não comprovando satisfatoriamente a conduta culposa da 

Requerida, a improcedência da ação se impõe. Diante disto, opino pelo 

JULGAMENTO IMPROCEDENTE desta reclamação. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do 

projeto de sentença ao(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) Togado(a). Joslaine 

Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com 

as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002850-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIENY SEBASTIANA PIRES ARDAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002850-19.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 55,89; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: DIENY SEBASTIANA 

PIRES ARDAIA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam 

todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir 

o amplo acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do 

conflito". Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelada 

às orientações supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos 

do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

autora sustenta que a negativação é indevida já que não possui qualquer 

relação jurídica com a Reclamada. No entanto, a parte ré, em contestação 

logrou êxito em demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar, que atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por 

sua vez, não foram impugnados. A parte Autora deixou decorrer “in 

Albis”, prazo para impugnação à contestação. O reclamado apresentou 

nos autos Proposta de Abertura de Conta, devidamente assinado pela 

parte autora e demais documentos que legitimam a cobrança, bem como a 

negativação. Ademais, desnecessária a realização de perícia grafotécnica 

posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos 
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carreados dispensa aludido recurso, inferindo-se, desse modo, que não 

ocorreu fraude. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I do Código de Processo 

Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes. Logo, não é cabível o pleito indenizatório. Como anotado, a 

parte reclamada juntou documento no qual é possível verificar a existência 

de débito em nome da parte reclamante. A reclamante não provou a 

quitação de tais débitos. Dessa forma, tenho que o pedido inicial é 

improcedente. Não resta dúvida de que a autora contratou e, de forma 

ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não cumprir com suas 

obrigações. No caso, a autora agiu, irrefutavelmente, de má-fé, ao 

ingressar com ação declaratória de inexistência de débito e de 

indenização por danos morais. Restou evidente que o demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de 

Processo Civil. Desse modo, com lastro nas provas produzidas, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, ainda reconheço a 

litigância de má-fé da parte autora, que agiu com deslealdade. Com escopo 

inibitório, CONDENO a parte reclamante ao pagamento de multa de 2%, e 

de indenização de 10%, ambos sobre o valor da causa, consoante 

autoriza o art. 81 do Código de Processo Civil. Com arrimo no que dispõe o 

inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, 

com resolução do mérito. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto 

os autos para o MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca 

de Cáceres/MT, para às devidas providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. 

Cáceres/MT., 24 de abril de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza 

Leiga. Vistos, etc. I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei 9.099/95. II – Int. Cáceres/MT., 24 de 

abril de 2018. Juiz (a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005961-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1005961-11.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por MARCIANO DA SILVA JUNIOR em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que ao tentar comprar no 

comércio local na modalidade crediário, foi informado que a Requerida 

havia inserido seu nome no cadastro restritivo de crédito em 26.03.2017 

por um débito no valor de R$ 302,37 (trezentos e dois Reais e trinta e sete 

centavos). Entretanto, não aderiu a nenhum plano da Requerida, razão 

pela qual a inscrição é indevida. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. O autor requereu a desistência 

do feito no ID 12603085. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida trouxe aos autos gravação na qual a parte 

autora contrata plano de telefonia móvel e internet da Requerida em 

12.06.2016, confirmando dados pessoais. Tais elementos afastam indícios 

de fraude, portanto, tenho que o débito da parte autora restou 

comprovado. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de 

que houve relação negocial firmada entre as partes e que o 

cadastramento do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito 

se deu em razão de efetiva inadimplência. Assim, não há falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte Reclamada. Desta forma, rejeito o pedido de desistência do autor. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta está 

no agir da parte Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, 

ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. 

Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da parte 

Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005763-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DA SILVA ORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1005763-71.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por ALEXANDRE DA SILVA ORTIZ em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que ao tentar comprar no 

comércio local na modalidade crediário, foi informado que a Requerida 

havia inserido seu nome no cadastro restritivo de crédito em 17.09.2015 

por um débito no valor de R$ 106,82 (cento e seis Reais e oitenta e dois 

centavos). Entretanto, não contratou os serviços da Requerida, razão pela 

qual a inscrição é indevida. No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito o pedido da Requerida de 

juntada original do comprovante de negativação, uma vez que trata-se de 

excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado especial. 

Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela 

Requerida. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 
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controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido apresentou histórico de 

pagamento realizado pela parte autora por meses subsequentes, 

afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. No que tange à 

ausência de contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Assim, restou demonstrada a contratação pelo autor. 

Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, 

corroborando que inexiste fraude na contratação. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência. Assim, 

não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002476-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM AVELINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002476-03.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 20.820,82; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[PERDAS E 

DANOS]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOAQUIM 

AVELINO Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, de 

acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos 

JuizadosEspeciais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

A parte requerente alega em síntese, que recebeu no mês de novembro 

de 2016 duas contas de energia referentes ao mesmo período da UC nº 

6/2133535, teve seu fornecimento de energia interrompido pela 

Reclamada, sob a alegação da falta de pagamento da fatura referente ao 

mês de novembro, vencimento dia 23/11/2016. Afirma, que pagou a fatura 

estava em análise administrativa, ou seja, o corte era indevido. Por esses 

motivos, requer a condenação da Ré por danos morais. Inicialmente, 

destaco que a matéria é exclusivamente de direito, o que autoriza a 

proferir o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil. Após detida análise dos documentos acostados 

junto à inicial, tenho que razão não assiste à parte Autora. Verifico, pelos 

documentos juntados pelo próprio autor (ID: 5833257 e 5833261), que na 

2ª fatura consta REFATURAMENTO, conforme narrado na contestação. 

Dessa forma, o não pagamento da mesma, poderá ensejar o corte no 

fornecimento de energia. Posto isto, julgo improcedente os pedidos 

formulados na petição inicial, resolvendo-se o mérito do feito, com 

supedâneo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 

da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada isenta do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da 

Lei9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos 

para o MM. Juiz da Comarca de Cáceres/MT, para às providências 

cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cáceres/MT., 25 de abril de 

2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc. I. Homologo 

a decisão proferida pela Juíza Leiga, conforme artigo 40 da Lei n.9.099/95. 

II. Int. Cáceres/MT., 25 de abril de 2018. Juíz (a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005391-25.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1005391-25.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por WAGNER FRANCO em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que ao tentar comprar no comércio 

local na modalidade crediário, foi informado que a Requerida havia inserido 

seu nome no cadastro restritivo de crédito em 10.04.2017 por um débito no 

valor de R$ 72,77 (setenta e dois Reais e setenta e sete centavos). 

Entretanto, não aderiu a nenhum plano da Requerida, razão pela qual a 

inscrição é indevida. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida trouxe aos autos gravação na qual a parte 

autora informa utilizar os serviços da Requerida, confirmando dados 

pessoais, bem como há histórico de pagamento por meses subsequentes. 

Tais elementos afastam indícios de fraude, portanto, tenho que o débito da 

parte autora restou comprovado. Dessa feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos de 

proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência. Assim, não 

há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 
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487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002915-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CORREIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1002915-14.2017.8.11.0006 Dispensado o relatório conforme 

disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de RECLAMAÇÃO CÍVEL 

proposta por TATIANE CORREIA DE OLIVEIRA em face de MUNDIAL 

EDITORA, alegando que em 22.08.2014 comprou dois cursos da 

Reclamada: um para si e outro para Rafael da Silva Leite; ambos em nome 

da autora. O valor do produto foi dividido em 10 parcelas de R$ 143,93 

(cento e quarenta e três Reais e noventa e três centavos). Ocorre que o 

produto só foi postado em 17 de setembro de 2014 e, devido ao atraso, a 

autora requereu o cancelamento. Entretanto, só um dos cursos foi 

cancelado, razão pela qual tentou várias vezes contato com a Editora, 

sem êxito. Assim, o nome da autora foi inscrito no cadastro restritivo de 

crédito. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, tendo em vista que o reclamante, em audiência de conciliação 

postulou pelo mesmo, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Acolho o pedido de retificação do 

polo passivo nos termos requerido. Em que pese tratar-se de relação de 

consumo, no que tange à inversão do ônus da prova, tenho que incabível 

no caso em apreço, pois, não se pode presumir ou inverter o ônus 

probatório de fato negativo. As provas produzidas pela parte autora não 

demonstram que houve pedido de cancelamento no prazo legal; a autora 

não informa datas, protocolos do pedido de cancelamento. Por sua vez, a 

gravação juntada pela Requerida no ID 11457501 comprova que o pedido 

de cancelamento não foi realizado no prazo legal. Portanto, não houve 

ilicitude na conduta da Requerida. Ante o exposto, julgo improcedente a 

pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Indefiro o pedido contraposto nos termos do 

artigo 8º da Lei 9099/95. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003798-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO SOUZA FAUSTINO OAB - MT22867/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

PROCESSO: 1003798-58.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c DANOS MORAIS c/c PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA ajuizada por CLODOALDO LUIZ DA SILVA em face 

de CLARO S/A, alegando que contratou serviço de telefonia móvel 

denominado CLARO CONTROLE, sendo que o pacote custaria R$84,00 

(oitenta e quatro reais) mensais. Ocorre que a partir do mês 03/2016 

passou a receber faturas com valor acima do contratado, sem nenhum 

prévio aviso, tampouco justificativa. A parte autora contatou a Requerida 

requerendo a mudança de plano, porém fora informada que não poderia 

ser realizada tal mudança, devido a débito de fatura não liquidada, cujo 

atendimento gerou o protocolo 20217171532895. Assim, em nova ligação 

(Protocolo 2017171636658) o autor requereu a fatura em aberto para que 

fosse liquidada, sendo que, para sua surpresa, fora informado que não 

existia fatura pendente, porém não obteve êxito na mudança de plano. O 

autor informa ter deixado de quitar as faturas em abril/2017, devido ao não 

atendimento do requerido a empresa de telfonia. De plano, passo ao 

julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I do 

Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida não 

necessita de instrução probatória. Rejeito a preliminar referente à 

impugnação do pedido de deferimento de justiça gratuita, uma vez que o 

momento oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na 

interposição de recurso inominado. Somente com a prática deste ato 

ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, 

pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por 

determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de 

incidência da Lei 1.060/50. Em que pese os argumentos apresentados pela 

Requerida quanto à inaplicabilidade das regras consumeristas ao caso em 

apreço, observo que o serviço de telefonia não pode ser considerado 

insumo de sua atividade, portanto, a parte autora é destinatária final de 

seus serviços, devendo incidir as disposições do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, a parte autora se encontra protegida pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Logo, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Em sua peça defensiva, a Requerida aduz que a parte 

autora utilizou-se dos serviços, afirmando que o Requerente estaria 

habilitado no plano denominado CONTROLE. Tenho que a Requerida 

demonstra de modo satisfatório os serviço utilizados pelo Requerente 

através de telas, bem como por detalhamento de ligações e serviços 

efetuados a partir do número (65) 99255-5139. Importa salientar que as 

faturas mensais do Requerente sempre variaram, não havendo o que se 

falar em estranheza mediante valores narrados em peça inicial, uma vez já 

ter quitado diversas faturas com importe de maior valor, conforme faz 

prova, as próprias faturas colacionadas pelo mesmo em peça exordial. Há 

evidência, portanto, que os valores cobrados em faturas, sempre 

corresponderam com utilização dos serviços por parte do Requerente, 

deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor do mesmo, 

uma vez que estaria sedo cobrado corretamente, pelo correspondente ao 

utilizado. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão contida na 

inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Victor 

Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

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

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011381-14.2013.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA FATIMA NONATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT0017649A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA DAS CHAGAS LEMOS COSTA FRANCO OAB - RJ124479 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011381-14.2013.8.11.0006; Valor causa: R$ 13.560,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[DIREITO CIVIL, DIREITO 

DO CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

LUCIANA FATIMA NONATO Parte Ré: EXECUTADO: NOVO MUNDO 

MOVEIS E UTILIDADES LTDA PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA opostos pela NOVO 

MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA em face de LUCIANA FATIMA 

NONATO. O Embargante/impugnante depositou espontaneamente o valor 

de R$11.237,68(onze mil e duzentos e trinta e sete reais e sessenta e oito 

centavos), por entender este o valor referente ao cumprimento de 

sentença. Ocorre que o Embargado/impugnado propôs cumprimento de 

sentença do saldo remanescente no valor de R$ 1.284,43 (hum mil e 

duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e três centavos). O 

impugnante/embargante, ao ser intimado para manifestar apresentou a 

impugnação ao cumprimento de sentença aqui em análise manifestando 

que o excesso de execução configura pelo fato do Impugnado/Embargado 

ter calculado o valor total da condenação proferida na r. sentença no valor 

de R$ 6.000,00(seis mil reais ) de forma equivocada, no entanto não esta 

equivocado. A sentença condenou a titulo de danos morais no valor de R$ 

6.000,00(seis mil reais) com juros e correção monetária desde a data da 

sentença 28/08/2014, e danos materiais no valor de R$819,99(oitocentos 

e dezenove reais e noventa e nove centavos), corrigido desde data da 

propositura da ação (10/10/2013) e com juros da data da citação 

(19/11/2013), e o valor devido no dia do pagamento (08/06/2017) pelo 

embargante/impugnante deve incidir a multa do art.523 do §1º do CPC, 

tendo em vista que o embargante/impugnante pagou após 15 dias da 

intimação para o pagamento, sendo o valor de R$ 10.874,61(dez mil e 

oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e um centavos) correto 

referente aos danos morais, e o valor correto referente aos danos 

matérias de R$ 1.679,20 (hum mil e seiscentos e setenta e nove reais e 

vinte centavos), sendo assim o valor total devido é de R$ 12.553,81(doze 

mil e quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos), já com 

a multa do art. 523 § 1º do CPC. Conforme cálculos: Em análise ao cálculo 

apresentado pelo Embargado na execução de sentença do saldo 

remanescente, observo que foi calculado o valor integral que consta na 

sentença, portanto, esta em conformidade com os termos da sentença, 

então o embargado faz jus ao valor remanescente de R$ 1.316,13 ( hum 

mil e trezentos e dezesseis reais e treze centavos). DISPOSITIVO Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de 

sentença interpostos pela NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA , e 

declaro extinta a presente execução de sentença, com fundamento no art. 

924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Defiro o pedido do 

impugnando/embargado para que o Embargante/Impugnante pagar o valor 

remanescente devido. Após tomadas as providências cabíveis, voltem os 

autos conclusos para extinção da execução. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 

55 da Lei n° 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da 

lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de 

abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001569-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY ROBERTO OLIVEIRA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001569-28.2017.8.11.0006 REQUERENTE: WESLLEY ROBERTO 

OLIVEIRA DE QUEIROZ REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação 

no Id. 9758227, no entanto não houve impugnação. Preliminar. 

Incompetência: A Requerida suscita preliminar de incompetência em razão 

da necessidade de perícia contábil, prova está incompatível com o rito do 

juizado especial. Todavia não merece guarida tal assertiva tendo em vista 

que as provas contidas nos autos são suficientes para a formação de 

convencimento do juízo, portanto rejeito a alegação de incompetência do 

Juizado Especial para processar e julgar o feito. Mérito. Trata-se de Ação 

de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por danos morais ajuizada por 

Wesley Roberto Oliveira de Queiroz em face do Renova Companhia 

Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., devidamente qualificados nos 

autos, alegando, em síntese, que teve seu nome e CPF indevidamente 

negativados no valor de R$ 579,61, nos órgãos de restrição ao crédito por 

suposto débito existente perante a Requerida, conforme junta no Id. 

5 0 1 6 8 7 1 ,  o  e x t r a t o  C o n c e n t r e , 

http://www.proverily.com/Servicos/Concentre.php, datado de 22.11.2016. 

Sustenta na exordial, que desconhece o débito e que nunca manteve 

relação jurídica com a Requerida, e que está negativação está lhe 

causando transtornos, pois não pode efetivar compras no crediário, e ao 

final pleiteia pela procedência da ação. Realizada no Id. 9807159 em 

06.09.2017, a audiência de conciliação, a qual restou infrutífera a tentativa 

de acordo entre as partes. Por sua vez, a parte Requerida contesta (Id. 

9758227), e em sede de preliminar pleiteia pela incompetência do juizado 

especial, pelo fato de haver a necessidade de prova pericial contábil, 

contesta ainda pela necessidade de comparecimento pessoal da parte 

Requerente, informa ainda que a origem do débito é referente à Cessão de 

Crédito existida entre Caixa – contrato nº. 000003556250 – tipo do produto 

cartão Visa, ocorrida em 27.02.2015 e a Renova/Requerida, alega mais 

que desta cessão o Requerente foi devidamente notificado, afirma mais na 

contestação que a Cessão de Crédito havida entre Caixa Econômica 

Federal comprova-se mediante a Certidão de Cessão de Crédito datada de 

30.08.2017, juntada aos autos – Id. 9758205, pleiteia mais pela aplicação 

da súmula 385 do STJ, haja vista o Requerente ser devedor contumaz, 

contesta ainda que procedeu a baixa da restrição independentemente da 

tutela antecipada, e ao final pleiteia pela improcedência da ação. Todavia, 

não houve impugnação a contestação. Destarte, conquanto tenha a 

Requerida alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação, apresentou Certidão de 

Cessão de Crédito datada de 30.08.2017, não apresentando portanto 

documentos assinados pelo Requerente. Por outro lado, pelos documentos 

anexados aos autos com a inicial, principalmente o extrato Concentre, Id. 

5016871, não há prova segura de que a restrição comercial registrada no 

nome e CPF da parte Requerente seja existente, haja vista que a parte 

a p r e s e n t a  o  e x t r a t o  C o n c e n t r e , 

http://www.proverily.com/Servicos/Concentre.php, datado de 22.11.2016, 

não servindo como prova de restrição comercial, face à ausência de 

extrato completo unificado dos órgãos de restrição ao crédito (SPC, SCPC 

e SERASA), informando todas as restrições registradas, ou seja, a parte 

deveria ter colacionado aos autos extrato unificado de órgão oficial, para 
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provar a negativação em seu nome e CPF. No entanto, para que não paira 

dúvidas em relação a restrição a qual o Requerente alega, este juízo em 

consulta de balcão realizada no dia 23.04.2018, através da CDL 

Cuiabá/MT, constatou que o Requerente possui várias restrições, 

incidindo-se assim a súmula 385 do STJ. No entanto ao observar o extrato 

verifico que a restrição constante do extrato refere-se ao Credor Ativos 

S.A. Securitizadora, bem como em relação ao Credor Caixa Econômica, 

cujos valores restritos e os contratos são totalmente diferentes do extrato 

constante no Id. 5016871, sendo assim não existe negativação em nome 

do Requerente em relação a Requerida, conforme observa-se do extrato 

unificado, abaixo descrito: ------------------------------------------- C O N S U 

L T A D E B A L C A O SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO Consulta 

efetuada na: CDL CUIABA/MT ------------------------------------------- NOME: 

WESLLEY ROBERTO OLIVEIRA DE QUEIROZ DATA NASCIMENTO: 

03/06/1993 CPF: 049.161.711-95 ------------------------------------------- 

REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / MT --------------------------------------

----- * CREDOR: CALCARD ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT DATA 

VENCIMENTO: 10/07/2013 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 954505 

VALOR: 197,20 DATA INCLUSAO: 28/08/2013 ---------------------------------

---------- CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS -----------------------

-------------------- REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES -----------------

-------------------------- * CREDOR: ODONTO EXCELLENCE ENT.ORIGEM: 

CDL - CACERES / MT DATA VENCIMENTO: 08/02/2017 TIPO: COMPRADOR 

CONTRATO: 1107792 VALOR: 70,12 DATA INCLUSAO: 27/10/2017 * 

CREDOR: CRIATIVA & MODA ATIVA ENT.ORIGEM: CDL - CACERES / MT 

DATA VENCIMENTO: 11/06/2013 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 1 

VALOR: 199,90 DATA INCLUSAO: 28/07/2013 ---------------------------------

---------- REGISTRO(S) DE SERASA ------------------------------------------- * 

CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA 

VENCIMENTO: 06/07/2014 TIPO: COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 

00000000000820521284 VALOR: 118,22 DATA INCLUSAO: 07/02/2018 * 

CREDOR: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA ENT.ORIGEM: SERASA 

EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 05/08/2013 TIPO: COMPRADOR NUMERO 

CONTRATO: 01100870144000013100 VALOR: 371,79 DATA INCLUSAO: 

28/12/2017 * CREDOR: BANCO HONDA S/A TELEFONE: 11 2172-7080 

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 16/04/2017 TIPO: 

COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 1204652/48 VALOR: 250,41 DATA 

INCLUSAO: 23/05/2017 * CREDOR: BANCO HONDA S/A TELEFONE: 11 

2172-7080 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 

16/03/2017 TIPO: COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 1204652/47 

VALOR: 250,41 DATA INCLUSAO: 21/04/2017 * CREDOR: BANCO HONDA 

S/A TELEFONE: 11 2172-7080 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA 

VENCIMENTO: 16/02/2017 TIPO: COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 

1204652/46 VALOR: 250,41 DATA INCLUSAO: 24/03/2017 * CREDOR: 

BANCO HONDA S/A TELEFONE: 11 2172-7080 ENT.ORIGEM: SERASA 

EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 16/01/2017 TIPO: COMPRADOR NUMERO 

CONTRATO: 1204652/45 VALOR: 250,41 DATA INCLUSAO: 24/02/2017 * 

CREDOR: BANCO HONDA S/A TELEFONE: 11 2172-7080 ENT.ORIGEM: 

SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 16/12/2016 TIPO: COMPRADOR 

NUMERO CONTRATO: 1204652/44 VALOR: 250,41 DATA INCLUSAO: 

21/01/2017 * CREDOR: BANCO HONDA S/A TELEFONE: 11 2172-7080 

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 16/11/2016 TIPO: 

COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 1204652/43 VALOR: 250,41 DATA 

INCLUSAO: 23/12/2016 * CREDOR: BANCO HONDA S/A TELEFONE: 11 

2172-7080 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 

16/10/2016 TIPO: COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 1204652/42 

VALOR: 250,41 DATA INCLUSAO: 21/11/2016 * CREDOR: BANCO HONDA 

S/A TELEFONE: 11 2172-7080 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA 

VENCIMENTO: 16/09/2016 TIPO: COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 

1204652/41 VALOR: 250,41 DATA INCLUSAO: 21/10/2016 * CREDOR: 

BANCO HONDA S/A TELEFONE: 11 2172-7080 ENT.ORIGEM: SERASA 

EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 16/08/2016 TIPO: COMPRADOR NUMERO 

CONTRATO: 1204652/40 VALOR: 250,41 DATA INCLUSAO: 23/09/2016 * 

CREDOR: BANCO HONDA S/A TELEFONE: 11 2172-7080 ENT.ORIGEM: 

SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 16/07/2016 TIPO: COMPRADOR 

NUMERO CONTRATO: 1204652/39 VALOR: 250,41 DATA INCLUSAO: 

21/08/2016 * CREDOR: BANCO HONDA S/A TELEFONE: 11 2172-7080 

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 16/06/2016 TIPO: 

COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 1204652/38 VALOR: 250,41 DATA 

INCLUSAO: 26/07/2016 * CREDOR: BANCO HONDA S/A TELEFONE: 11 

2172-7080 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 

16/05/2016 TIPO: COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 1204652/37 

VALOR: 250,41 DATA INCLUSAO: 20/06/2016 * CREDOR: BANCO HONDA 

S/A TELEFONE: 11 2172-7080 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA 

VENCIMENTO: 16/04/2016 TIPO: COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 

1204652/36 VALOR: 250,41 DATA INCLUSAO: 23/05/2016 * CREDOR: 

BANCO HONDA S/A TELEFONE: 11 2172-7080 ENT.ORIGEM: SERASA 

EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 16/03/2016 TIPO: COMPRADOR NUMERO 

CONTRATO: 1204652/35 VALOR: 250,41 DATA INCLUSAO: 19/04/2016 * 

CREDOR: BANCO HONDA S/A TELEFONE: 11 2172-7080 ENT.ORIGEM: 

SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 16/02/2016 TIPO: COMPRADOR 

NUMERO CONTRATO: 1204652/34 VALOR: 250,41 DATA INCLUSAO: 

21/03/2016 * CREDOR: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA TELEFONE: 0800 

644 3030 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 

10 /07 /2014 T IPO:  COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 

27412099/819497005 VALOR: 384,63 DATA INCLUSAO: 07/03/2016 * 

CREDOR: BANCO HONDA S/A TELEFONE: 11 2172-7080 ENT.ORIGEM: 

SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 16/01/2016 TIPO: COMPRADOR 

NUMERO CONTRATO: 1204652/33 VALOR: 250,41 DATA INCLUSAO: 

26/02/2016 * CREDOR: BANCO HONDA S/A TELEFONE: 11 2172-7080 

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 16/12/2015 TIPO: 

COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 1204652/32 VALOR: 250,41 DATA 

INCLUSAO: 19/01/2016 * CREDOR: BANCO HONDA S/A TELEFONE: 11 

2172-7080 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 

16/11/2015 TIPO: COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 1204652/31 

VALOR: 250,41 DATA INCLUSAO: 21/12/2015 * CREDOR: CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA 

VENCIMENTO: 14/09/2015 TIPO: COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 

40097011133711870000 VALOR: 523,60 DATA INCLUSAO: 25/11/2015 * 

CREDOR: BANCO HONDA S/A TELEFONE: 11 2172-7080 ENT.ORIGEM: 

SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 16/10/2015 TIPO: COMPRADOR 

NUMERO CONTRATO: 1204652/30 VALOR: 250,41 DATA INCLUSAO: 

21/11/2015 * CREDOR: BANCO HONDA S/A TELEFONE: 11 2172-7080 

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 16/09/2015 TIPO: 

COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 1204652/29 VALOR: 250,41 DATA 

INCLUSAO: 24/10/2015 * CREDOR: BANCO HONDA S/A TELEFONE: 11 

2172-7080 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 

16/08/2015 TIPO: COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 1204652/28 

VALOR: 250,41 DATA INCLUSAO: 22/09/2015 * CREDOR: BANCO HONDA 

S/A TELEFONE: 11 2172-7080 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA 

VENCIMENTO: 16/07/2015 TIPO: COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 

1204652/27 VALOR: 250,41 DATA INCLUSAO: 24/08/2015 * CREDOR: 

BANCO HONDA S/A TELEFONE: 11 2172-7080 ENT.ORIGEM: SERASA 

EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 16/06/2015 TIPO: COMPRADOR NUMERO 

CONTRATO: 1204652/26 VALOR: 250,41 DATA INCLUSAO: 24/07/2015 * 

CREDOR: BANCO HONDA S/A TELEFONE: 11 2172-7080 ENT.ORIGEM: 

SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 16/05/2015 TIPO: COMPRADOR 

NUMERO CONTRATO: 1204652/25 VALOR: 250,41 DATA INCLUSAO: 

21/06/2015 * CREDOR: BANCO HONDA S/A TELEFONE: 11 2172-7080 

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 16/04/2015 TIPO: 

COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 1204652/24 VALOR: 250,41 DATA 

INCLUSAO: 23/05/2015 * CREDOR: BANCO HONDA S/A TELEFONE: 11 

2172-7080 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 

16/03/2015 TIPO: COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 1204652/23 

VALOR: 250,41 DATA INCLUSAO: 21/04/2015 * CREDOR: BANCO HONDA 

S/A TELEFONE: 11 2172-7080 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA 

VENCIMENTO: 16/02/2015 TIPO: COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 

1204652/22 VALOR: 250,41 DATA INCLUSAO: 28/03/2015 * CREDOR: 

BANCO HONDA S/A TELEFONE: 11 2172-7080 ENT.ORIGEM: SERASA 

EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 16/01/2015 TIPO: COMPRADOR NUMERO 

CONTRATO: 1204652/21 VALOR: 250,41 DATA INCLUSAO: 24/03/2015 * 

CREDOR: BANCO HONDA S/A TELEFONE: 11 2172-7080 ENT.ORIGEM: 

SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 16/12/2014 TIPO: COMPRADOR 

NUMERO CONTRATO: 1204652/20 VALOR: 250,41 DATA INCLUSAO: 

19/01/2015 * CREDOR: BANCO HONDA S/A TELEFONE: 11 2172-7080 

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 16/11/2014 TIPO: 

COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 1204652/19 VALOR: 250,41 DATA 

INCLUSAO: 21/12/2014 * CREDOR: BANCO HONDA S/A TELEFONE: 11 

2172-7080 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 

16/10/2014 TIPO: COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 1204652/18 

VALOR: 250,41 DATA INCLUSAO: 21/11/2014 * CREDOR: BANCO HONDA 

S/A TELEFONE: 11 2172-7080 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA 

VENCIMENTO: 16/09/2014 TIPO: COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 

1204652/17 VALOR: 250,41 DATA INCLUSAO: 20/10/2014 * CREDOR: 
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BANCO HONDA S/A TELEFONE: 11 2172-7080 ENT.ORIGEM: SERASA 

EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 16/08/2014 TIPO: COMPRADOR NUMERO 

CONTRATO: 1204652/16 VALOR: 250,41 DATA INCLUSAO: 22/09/2014 * 

CREDOR: BANCO HONDA S/A TELEFONE: 11 2172-7080 ENT.ORIGEM: 

SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 16/07/2014 TIPO: COMPRADOR 

NUMERO CONTRATO: 1204652/15 VALOR: 250,41 DATA INCLUSAO: 

19/08/2014 * CREDOR: BANCO HONDA S/A TELEFONE: 11 2172-7080 

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 16/06/2014 TIPO: 

COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 1204652/14 VALOR: 250,41 DATA 

INCLUSAO: 21/07/2014 * CREDOR: BANCO HONDA S/A TELEFONE: 11 

2172-7080 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 

16/05/2014 TIPO: COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 1204652/13 

VALOR: 250,41 DATA INCLUSAO: 20/06/2014 * CREDOR: BANCO HONDA 

S/A TELEFONE: 11 2172-7080 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA 

VENCIMENTO: 16/04/2014 TIPO: COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 

1204652/12 VALOR: 250,41 DATA INCLUSAO: 20/05/2014 * CREDOR: 

BANCO HONDA S/A TELEFONE: 11 2172-7080 ENT.ORIGEM: SERASA 

EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 16/03/2014 TIPO: COMPRADOR NUMERO 

CONTRATO: 1204652/11 VALOR: 250,41 DATA INCLUSAO: 20/04/2014 * 

CREDOR: BANCO HONDA S/A TELEFONE: 11 2172-7080 ENT.ORIGEM: 

SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 16/02/2014 TIPO: COMPRADOR 

NUMERO CONTRATO: 1204652/10 VALOR: 250,41 DATA INCLUSAO: 

23/03/2014 * CREDOR: BANCO HONDA S/A TELEFONE: 11 2172-7080 

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 16/01/2014 TIPO: 

COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 1204652/09 VALOR: 250,41 DATA 

INCLUSAO: 21/02/2014 * CREDOR: BANCO HONDA S/A TELEFONE: 11 

2172-7080 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 

16/12/2013 TIPO: COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 1204652/08 

VALOR: 250,41 DATA INCLUSAO: 19/01/2014 * CREDOR: BANCO HONDA 

S/A TELEFONE: 11 2172-7080 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA 

VENCIMENTO: 16/11/2013 TIPO: COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 

1204652/07 VALOR: 250,41 DATA INCLUSAO: 22/12/2013 * CREDOR: 

BANCO HONDA S/A TELEFONE: 11 2172-7080 ENT.ORIGEM: SERASA 

EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 16/10/2013 TIPO: COMPRADOR NUMERO 

CONTRATO: 1204652/06 VALOR: 250,41 DATA INCLUSAO: 19/11/2013 * 

CREDOR: BANCO HONDA S/A TELEFONE: 11 2172-7080 ENT.ORIGEM: 

SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 16/09/2013 TIPO: COMPRADOR 

NUMERO CONTRATO: 1204652/05 VALOR: 250,41 DATA INCLUSAO: 

20/10/2013 ------------------------------------------- ENDEREÇO SERASA ------

------------------------------------- *ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN 

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187 BAIRRO: PLANALTO PAULISTA 

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900 --------------------------------------

----- ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM ---------------------------------

---------- * ENT.ORIGEM: CDL - CACERES / MT ENDEREÇO: PRACA DUQUE 

DE CAXIAS, 144 BAIRRO: NT CIDADE: CACERES / MT * ENT.ORIGEM: CDL - 

CUIABA / MT ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VAR ARGAS, 

750 BAIRRO: CENTRO NORTE CIDADE: CUIABA / MT --------------------------

- - - - - - - - - - - - - - - - -  RESULTADO ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

>Consta(m) um total de 51 registro(s), sendo detalhado(s) o(s) acima 

apresentado(s). ------------------------------------------- Verif icar o(s ) 

valor(es) atual(is) do(s) debito(s) junto ao(s) credor(es). ---------------------

---------------------- * Esta consulta apresenta informações de registros 

efetuados nas bases privadas do SPC Brasil e da Serasa. Demais 

informações, originadas de outros bancos privados ou públicos, devem 

ser acessadas junto aos órgãos de origem. -------------------------------------

------ NUM.PROTOCOLO: 001.903.042.615-9 24/04/2018 16:08:54-horario 

de Brasilia-FIM ------------------------------------------- No mais, observa-se 

tanto do extrato acima descrito, como do extrato juntado pela parte 

Requerente, Id. 5016871, que a parte possui várias restrições, sendo 

assim, não pode dizer que houve abalo moral, e nem tampouco obrigação 

de fazer pela Requerida, caso existisse a restrição discutida nestes 

autos, no extrato acima mencionado. Neste caso no que se refere ao fato 

em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do NCPC, 

exigindo da parte Requerente sua plena demonstração, sob pena de 

improcedência da Reclamação. Todavia, a prova que deveria ter sido 

produzida pela parte Requerente não é impossível ou excessivamente 

impossível, haja que bastaria este ter juntado prova documental do seu 

direito, como se manteve inerte, a improcedência se impõe. Neste caso, o 

Requerente deixou de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. 

Nesta condição, inexistindo ou não comprovando satisfatoriamente a 

conduta culposa da Requerida, a improcedência da ação se impõe. Diante 

disto, opino pelo não acolhimento da preliminar arguida pela Requerida, e 

no mérito opino pelo JULGAMENTO IMPROCEDENTE desta reclamação. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão do projeto de sentença ao(a) Meritíssimo(a) 

Juiz(a) Togado(a). Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004336-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODINEI DE SOUZA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004336-39.2017.8.11.0006 REQUERENTE: RODINEI DE SOUZA ARAUJO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação, Id. 

10470175, e por sua vez a Requerente impugnou, Id. 10521862. 

Fundamento e Decido. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débitos c.c. Reparação por danos morais com pedido de liminar, ajuizada 

por Rodinei de Souza Araújo em face de Banco Bradesdo S.A., 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, que teve seu 

nome e CPF indevidamente negativados no valor de R$ 474,88, nos órgãos 

de restrição ao crédito, por suposto débito existente perante a Requerida, 

conforme junta no Id. 9028494 o extrato do Serasa Experian, emitido 

através de site informações confidenciais, datado de 15.07.2017. 

Sustenta na exordial, que desconhece o débito e que nunca manteve 

relação jurídica com a Requerida, e que está negativação está lhe 

causando transtornos, pois não pode efetivar compras no crediário, e ao 

final pleiteia pela procedência da ação. Realizada a audiência de 

conciliação em 24.10.2017, Id. 10443534, restando infrutífera a tentativa 

de acordo entre as partes. Por sua vez, na contestação apresentada, Id. 

10470175 a Requerida em suma contestou pela incidência da súmula 385 

do STJ, e pela legalidade da contratação, pelo fato da parte ser titular do 

cartão de crédito Visa Fácil nº. 4096-xxxx.xxxx.6335, e ao final contesta 

pela improcedência da ação. Na impugnação apresentada, Id. 10521862, a 

parte Requerente impugnou a contestação em sua totalidade, pelo fato da 

Requerida não trazer nenhum documento que comprove a relação jurídica 

entre as partes, e ao final pleiteia pela ratificação dos pedidos da exordial, 

bem como pelo julgamento antecipado da lide e pela procedência da ação. 

Destarte, conquanto tenha a Requerida alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação. Por outro lado, pelos documentos anexados aos autos com a 

inicial, principalmente o extrato Serasa Experian, Id. 9028494, não há 

prova segura de que a restrição comercial registrada no nome e CPF da 

parte Requerente seja existente, haja vista que a parte apresenta extrato 

Serasa Experian – datado de 15.07.2017, extraído de site de informações 

confidenciais, não servindo como prova de restrição comercial, face à 

ausência de extrato completo unificado dos órgãos de restrição ao crédito 

(SPC, SCPC e SERASA), informando todas as restrições registradas, ou 

seja, a parte deveria ter colacionado aos autos extrato unificado de órgão 

oficial, para provar a negativação em seu nome e CPF. No entanto, para 

que não paira dúvidas em relação a restrição o qual o Requerente alega, 
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este juízo em consulta de balcão realizada no dia 23.04.2018, através da 

CDL Cuiabá/MT, constatou que as restrições constantes do extrato, 

abaixo colacionado não se refere a negativação discutida nestes autos, 

sendo pois totalmente divergente do extrato constante no Id. 9028494, 

sendo assim não há em falar em abalo moral e nem mesmo em obrigação 

de fazer pela parte Requerida, pois não existe negativação em nome do 

Requerente em relação a Requerida, conforme observa-se do extrato 

unificado, abaixo descrito: ------------------------------------------ C O N S U L 

T A D E B A L C A O SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO Consulta 

efetuada na: CDL CUIABA/MT ------------------------------------------- NOME: 

RODINEI DE SOUZA ARAUJO DATA NASCIMENTO: 08/10/1970 CPF: 

531.778.191-49 ------------------------------------------- NADA CONSTA – 

CDL CUIABA/MT* Obs: *Não constam registros na Entidade consultante. ---

---------------------------------------- CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE 

DADOS ------------------------------------------- REGISTRO(S) DE SERASA ---

---------------------------------------- * CREDOR: ITAU UNIBANCO S.A. 

TELEFONE: 0 4004-1144 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA 

VENCIMENTO: 05/07/2017 TIPO: COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 

000000618764427 VALOR: 444,00 DATA INCLUSAO: 09/09/2017 * 

CREDOR: H F C PIM COMERCIO DE CALCA TELEFONE: 65 3382-1111 

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 20/02/2015 TIPO: 

COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 2004 VALOR: 371,60 DATA 

INCLUSAO: 15/09/2015 ------------------------------------------- ENDEREÇO 

SERASA ------------------------------------------- *ENT.ORIGEM: SERASA 

EXPERIAN ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187 BAIRRO: PLANALTO 

PAULISTA CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900 -------------------------

------------------  RESULTADO ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

>Consta(m) um total de 2 registro(s), sendo detalhado(s) o(s) acima 

apresentado(s). ------------------------------------------- Verif icar o(s ) 

valor(es) atual(is) do(s) debito(s) junto ao(s) credor(es). ---------------------

---------------------- * Esta consulta apresenta informações de registros 

efetuados nas bases privadas do SPC Brasil e da Serasa. Demais 

informações, originadas de outros bancos privados ou públicos, devem 

ser acessadas junto aos órgãos de origem. -------------------------------------

------ NUM.PROTOCOLO: 001.903.044.154-9 24/04/2018 16:10:22-horario 

de Brasilia-FIM Neste caso no que se refere ao fato em que se funda a 

pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do NCPC, exigindo da parte 

Requerente sua plena demonstração, sob pena de improcedência da 

Reclamação. Todavia, a prova que deveria ter sido produzida pela parte 

Requerente não é impossível ou excessivamente impossível, haja que 

bastaria este ter juntado prova documental do seu direito, como se 

manteve inerte, a improcedência se impõe. Neste caso, o Requerente 

deixou de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Nesta condição, 

inexistindo ou não comprovando satisfatoriamente a conduta culposa da 

Requerida, a improcedência da ação se impõe. Diante disto, opino pelo 

JULGAMENTO IMPROCEDENTE desta reclamação. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do 

projeto de sentença ao(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) Togado(a). Joslaine 

Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com 

as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005067-35.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDIANE FREITAS DELUQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005067-35.2017.8.11.0006 REQUERENTE: EDIANE FREITAS DELUQUE 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que 

a parte Requerida apresentou contestação, Id. 11080852 e a Requerente 

impugnou, Id. 11955362 e 11955770. Fundamento e Decido. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. indenização por danos 

morais ajuizada por Ediane Freitas Deluque em face de Vivo S.A., 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, que teve seu 

nome e CPF indevidamente negativados em 17.02.2015 no valor de R$ 

359,37 – contrato 0204481715, nos órgãos de restrição ao crédito por 

suposto débito existente perante a Requerida, conforme junta no Id. 

9630276 o extrato do SCPC, emitido através do site 

https://www.facmat.com.br/CREDICONSULT/Default_EMPRESA.aspx, 

datado de 22.08.2017. Sustenta na exordial, que desconhece o débito e 

que nunca manteve relação jurídica com a Requerida, e que está 

negativação está lhe causando transtornos, pois não pode efetivar 

compras no crediário, e ao final pleiteia pela procedência da ação. 

Realizada no Id. 11080984 em 04.12.2017 a audiência de conciliação, a 

qual restou infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Por sua vez, 

na contestação apresentada no Id. 11080852 a Requerida, contesta em 

suma pelo exercício regular do direito, tendo em vista a existência 

contratual entre as partes mediante o contrato Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços SMP e Contrato de Permanência por Benefício, 

datado de 16.01.2014 (11080687) e 25.04.2014 (Id. 11080635), dos quais 

constam assinatura, e ainda faz a juntada do Relatório de chamadas 

originadas/recebidas completadas Ref. 20026/2017—12, no período de 

16.01.2014 a 27.05.2015 (Id. 11080844), contesta ainda que diante da 

contratação a parte apresentou a Carteira de Identificação e CPF, cuja 

cópia anexa ao Id. 11080687 e 11080635, e ainda para comprovar faz a 

juntada de faturas referente a linha telefônica 65 99989-4099/65 

99989-6729 (Id. 11080836). Na contestação ainda, pleiteou pela litigância 

de má-fé, tendo em vista que a parte alterou a verdade dos fatos, bem 

como pela incidência da súmula 385 do STJ, e ao final contestou pela 

improcedência da ação. Na impugnação apresentada no Id. 11955362 e 

11955770, a parte Requerente impugna a contestação em sua totalidade, 

pelo fato da parte não estar questionando o contrato e sim o débito do qual 

desconhece, bem como o fato da parte não trazer nenhum documento que 

comprove a relação do débito com a Requerida, e ainda impugna pela não 

incidência da súmula 385 do STJ, e ao final pleiteia pelo julgamento 

antecipado da lide e pela procedência da ação. Pois muito bem, 

examinando o conjunto probatório, verifica-se que a assinatura aposta 

nos documentos apresentados pela Requerida, Ids. 11080687 e 

11080635, guardam grafia semelhante com aquela anexada ao Id. 

9629654, e na Ata de Audiência – Id. 11080984, no mais a Carteira de 

Identificação, juntada pela própria parte Requerente ao Id. 9629763, 

trata-se da mesma juntada nos Ids. 11080687 e 11080635, pela Requerida. 

Todavia, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis da Requerente, tão pouco registro de ocorrência nesse sentido, 

afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. Assim, ante as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela 

Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram da forma 

narrada na contestação. Portanto, não resta dúvida de que a parte autora 

contratou e, de forma ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não 

cumprir com suas obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, a 

parte Requerente agiu, irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c. indenização por danos morais. 

Deste modo, restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, 

alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, 

portanto, no inciso II, do art. 80, do Novo Código de Processo Civil. Posto 

isto, e por tudo mais que dos autos consta, opino pelo JULGAMENTO 

IMPROCEDENTE dos pedidos da exordial, nos termos do art. 487, inciso I, 

do NCPC, e na forma e fundamentação supra, opino pela condenação da 

parte Requerente a pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% 

do valor da causa a ser revertido em favor da parte Requerida, na forma 

do artigo 81, do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência 

da má-fé, condeno na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, a Requerente 
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ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.000,00, verba que será paga em benefício dos Procuradores da 

Requerida. Após o trânsito em julgado, a parte Requerente deverá ser 

intimada, através de seu advogado, para cumprir voluntariamente a 

sentença, na forma do artigo 523, caput, §1º, do NCPC, sob pena de 

cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa no percentual 

de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da obrigação. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto o Projeto de Sentença ao(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) 

Togado(a). Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005823-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA PEREIRA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DIEGO DE PAULA FERREIRA OAB - MT21997/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Proc. 1005823-44.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais proposta 

por CAMILA PEREIRA DE CASTRO em desfavor de CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES, alegando que ao tentar realizar uma 

compra no comercio local utilizando crediário, foi informada que a 

Requerida inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito por um débito 

no valor de R$ 220,19 (duzentos e vinte Reais e dezenove centavos). No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. A autora requereu a desistência do feito no ID 11668421. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida trouxe aos autos contrato entabulado entre 

as partes, compatível com a assinatura dos documentos aportados na 

inicial. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos 

documentos cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse 

sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. Há 

evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva do 

consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até o vencimento, 

deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor do Autor. 

Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não 

há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre os danos 

morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Por outro 

lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus 

procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do 

processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular 

pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, dentre 

outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a 

verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência 

injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário; 

provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se 

claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de 

lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, 

vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos autos o 

contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC 

diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, 

réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a 

penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Nesse sentido, rejeito o pedido de 

desistência do autor. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte Reclamante a pena de litigância 

de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em 

favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 

55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, §8º do CPC. Deixo de condenar em custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto 

de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005282-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE JESUS PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005282-11.2017.8.11.0006 REQUERENTE: FERNANDO DE JESUS 

PESSOA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação, Id. 

11335763 e o Requerente impugnou, Id. 11448242. Fundamento e Decido. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c.c. inexigibilidade de débito c.c. 

indenização por danos morais ajuizada por Fernando de Jesus Pessoa em 

face de Vivo S.A., devidamente qualificados nos autos, alegando, em 

síntese, que teve seu nome e CPF indevidamente negativados nos valores 

de R$ 221,60 (26.02.2017); R$ 94,35 (24.06.2017) e R$ 94,41 

(24.06.2017), nos órgãos de restrição ao crédito por suposto débito 

existente perante a Requerida, conforme junta no Id. 9752784 o extrato do 

S C P C ,  e m i t i d o  a t r a v é s  d o  s i t e 

https://www.facmat.com.br/crediconsult/UI_EXP/hand_MOSTR...., datado 

de 25.08.2017. Sustenta na exordial, que desconhece o débito e que 

nunca manteve relação jurídica com a Requerida, e que está negativação 

está lhe causando transtornos, pois não pode efetivar compras no 

crediário, e ao final pleiteia pela procedência da ação. Realizada no Id. 

11364322 em 18.12.2017 a audiência de conciliação, a qual restou 

infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Por sua vez, na 
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contestação apresentada no Id. 11335763 a Requerida, em sede preliminar 

contesta pela ausência do comprovante de endereço do Requerente, e 

pela juntada do comprovante original da negativação, tendo em vista que o 

extrato juntado trata-se de extrato emitido através de site confidencial. No 

mérito, em suma contesta pelo exercício regular do direito referente as 

linhas telefônicas nº. 6599919-3632; 6599919-8382 e 6599622-0231, 

respectivamente referente as contas 2051296277; 2075226907 e 

2123314179, habilitadas em 28.10.2009; 16.02.2011 e 31.01.2013, as 

quais foram canceladas em 15.04.2014 e 13.02.2017, e para comprovar 

anexa o contrato Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP (Id. 

11335820; 11335851 e 11335902); Contrato de Adesão ao Serviço Vivo 

Internet móvel Pós Pago – datado de 31.10.2012 – Id. 11335872 e 

11335880 e Contrato de Permanência por Benefício, datado de 09.01.2017 

(Id. 11335835) e 31.01.2013 (Id. 11335902), dos quais constam 

assinatura, e ainda faz a juntada do Relatório de chamadas 

originadas/recebidas completadas Ref. 22422/2017—12, no período de 

28.10.2009 a 13.02.2017 - linha 6599622-0231 – Id. 11335723; linha 

6599919-3632 – Id. 11335715 e linha 6599919-8382 – Id. 11335705. 

Contesta ainda que diante da contratação a parte apresentou a Carteira de 

Habilitação, cuja cópia anexa aos Ids. 11335820 e 11335835, e ainda para 

comprovar faz a juntada de faturas (11335749; 11335754; 11335779; 

11335814 e 11335816), referente as linhas telefônicas, bem como print de 

telas sistêmicas. Na contestação ainda, pleiteou pela litigância de má-fé, 

tendo em vista que a parte alterou a verdade dos fatos, bem como pela 

incidência da súmula 385 do STJ, e ao final contestou pela improcedência 

da ação. Na impugnação apresentada no Id. 11448242, a parte 

Requerente impugna a contestação em sua totalidade, pelo fato da parte 

não trazer nenhum documento que comprove a relação do débito com a 

Requerida, e ainda impugna pela não incidência da súmula 385 do STJ, 

bem como pela desnecessidade de juntada do comprovante original da 

negativação, ainda impugna as telas sistêmicas por terem sido produzidas 

de forma unilateral e pela necessidade de perícia grafotécnica, e ao final 

pleiteia pela procedência da ação. Pois muito bem, examinando o conjunto 

probatório, verifica-se que a assinatura aposta nos documentos 

apresentados pela Requerida, Ids. 11335880; 11335872 e 11335835, 

guardam grafia semelhante com aquela anexada ao Id. 9629654, e na Ata 

de Audiência – Id. 11364322, no mais a Carteira de Habilitação, juntada 

pela própria parte Requerente ao Id. 9752784, trata-se da mesma juntada 

nos Ids. 11335835 e 11335820, pela Requerida. Todavia, não há nos autos 

notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do Requerente, tão 

pouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios 

de fraude na contratação. Assim, ante as circunstâncias em que os fatos 

ocorreram aliados à prova produzida pela Requerida, permitem um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito 

provavelmente ocorreram da forma narrada na contestação. Portanto, não 

resta dúvida de que a parte autora contratou e, de forma ardilosa, ajuizou 

ação com a intenção de não cumprir com suas obrigações e 

enriquecer-se ilicitamente. No caso, a parte Requerente agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com Ação de Obrigação de Fazer 

c.c. inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Deste 

modo, restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II, do art. 80, do Novo Código de Processo Civil. Posto isto, e por 

tudo mais que dos autos consta, opino pelo JULGAMENTO IMPROCEDENTE 

dos pedidos da exordial, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, e na 

forma e fundamentação supra, opino pela condenação da parte 

Requerente a pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do 

valor da causa a ser revertido em favor da parte Requerida, na forma do 

artigo 81, do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da 

má-fé, condeno na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, o Requerente ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, 

verba que será paga em benefício dos Procuradores da Requerida. Após 

o trânsito em julgado, a parte Requerente deverá ser intimada, através de 

seu advogado, para cumprir voluntariamente a sentença, na forma do 

artigo 523, caput, §1º, do NCPC, sob pena de cumprimento forçado da 

sentença, com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento) 

e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

obrigação. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o Projeto de 

Sentença ao(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) Togado(a). Joslaine Santos de 

Souza Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002296-21.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE BUENO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002296-21.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: TATIANE BUENO DE ALMEIDA Parte Ré: 

REQUERIDO: OI S.A, OI MÓVEL S/A PROJETO DE SENTENÇA Dispensado 

o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

reclamação cível alegando a parte reclamante que teve seus dados 

indevidamente incluídos nas listas dos órgãos de proteção ao crédito no 

dia 04/10/2013 e 04/02/2016 respectivamente, por débitos no importe de 

R$144,09(cento e quarenta e quatro reais e nove centavos) e R$ 

1.036,45(hum mil e trinta seis reais e quarenta e cinco centavos) os quais 

afirma não possuir, haja vista que jamais teria celebrado qualquer contrato 

para utilização de serviços da operadora reclamada a ponto de justificar a 

restrição em apreço. Pugnando ao final, pela declaração de inexistência 

do débito que originou a negativação referida, bem como a condenação da 

requerida a reparar por Danos Morais. É a suma do essencial. 1. Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. 2. A preliminar de Inépcia da 

inicial, igualmente não merece ser acatada, devendo ser rejeitada, haja 

vista que em que pese o autor não ter promovido a regular juntada do 

comprovante de endereço em seu nome, pondero que é uma faculdade do 

próprio demandante promover a demanda no local de seu domicilio ou do 

local onde a requerida mantenha agência e/ou filial, como é o caso, nos 

termos do artigo 4º, inciso I da Lei 9.099/1995, por assim este Juízo é 

igualmente competente para apreciar a presente reclamação. Mesmo a 

autora não comparecendo na audiência de conciliação apresentou 

justificativa por estar trabalhando, para maior celeridade processual e 

podendo julgar com embasamento do principio da celeridade, princípio ao 

qual o processo deve seguir, não podendo ficar à mercê das partes que 

podem requerer provas ou praticar atos inúteis ou desnecessários. Por 

isso, caberá ao juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias, deixo de designar nova audiência de conciliação para já 

julgar antecipadamente o presente processo. Jurisprudência: Foro Degiruá 

- Juizado Especial Cível Adjunto- Juizado Especial da Fazenda Pública 

19/03/2009). APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL MILITAR. 

REAJUSTE DO VALE-REFEIÇÃO. - SENTENÇA PROFERIDA NOS TERMOS 

DO ART. 285-A DO CPC. NORMA QUE GARANTE A EFETIVIDADE E 

CELERIDADE PROCESSUAL, SENDO POSSÍVEL AO TRIBUNAL ANALISAR 

O MÉRITO DA DEMANDA UTILIZANDO-SE DOS REFERIDOS PRINCÍPIOS, 

HAJA VISTA PERFECTIBILIZADA A CITAÇÃO DO DEMANDADO PARA 

APRESENTAR CONTRA-RAZÕES RECURSAIS EMDEMANDA QUE DISCUTE 

APENAS MATÉRIA DE DIREITO. - TRATANDO- SE DE PRETENSÃO À 

PERCEPÇÃO DE VANTAGEMPECUNIÁRIA VINCULADA À SITUAÇÃO 

FUNCIONAL INDISCUTÍVEL QUE O PAGAMENTO SE DIVIDE POR DIAS, 

MESES OU ANOS, NÃO HÁ PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS, 

APENAS, A PRESCRIÇÃO PROGRESSIVA DAS PRESTAÇÕES À MEDIDA 

QUE COMPLETAREMO PRAZO DE CINCO ANOS, CONTADOS DA DATA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 179 de 806



DO ATO OU FATO DO QUAL SE ORIGINARAM (ART. 3º, DECRETO Nº 

20.910/32). APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 85 DO STJ. - JULGAMENTO DO 

RE Nº 428991/RS PELA PRIMEIRA TURMA DO STF RECONHECENDO O 

DIREITO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL EMPERCEBEREMO REAJUSTE DO VALE-ALIMENTAÇÃO. MUDANÇA 

DE POSICIONAMENTO DESTA RELATORA. - LEI Nº 10.002/93 QUE 

INSTITUIU O VALEREFEIÇÃO NESTE ESTADO E QUE SE ENCONTRA 

EMPLENA VIGÊNCIA, ESTABELECENDO A REVISÃO MENSAL DO 

BENEFÍCIO. DECRETO Nº 35.139/94 QUE PREVÊ A ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DA CESTA BÁSICA APURADO 

PELO IEPE/UFRGS REFERENTE AO MÊS QUE ANTECEDER À CONCESSÃO 

DO BENEFÍCIO. - REAJUSTE DO BENEFÍCIO QUE DEVE DARSE A PARTIR 

DE 01MAI04, QUANDO DA EDIÇÃO DO ÚLTIMO DECRETO EXECUTIVO 

ATUALIZADO - DECRETO Nº 43.102/04. - CORREÇÃO MONETÁRIA 

COMBASE NO IGP-M, A CONTAR DA DATA EM QUE DEVIDA CADA 

PARCELA VENCIDA. - JUROS DE MORA DE 6% AO ANO (LEI Nº 9.494/97, 

ART. 1º-F, COMA REDAÇÃO DADA PELA MP Nº 2.180-35), A CONTAR DA 

CITAÇÃO. DERAMPARCIAL PROVIMENTO Á APELAÇÃO, POR MAIORIA. 

(APELAÇÃO CÍVEL Nº 70027006535, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: MATILDE CHABAR MAIA. 3. 

Superada a preliminar e por não vislumbrar ser necessária à produção de 

provas outras que não as já colacionadas nos autos, motivo pelo qual 

passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, I do CPC/2015. Além do 

mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já estão demonstrados 

nos autos pela documentação juntada. 4. No mérito a pretensão merece 

Juízo de IMPROCEDÊNCIA. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Novo Código de Processo Civil que estabelece que compete a 

autora provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que 

se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida, uma vez que afirma 

categoricamente, como ponto central da demanda que nunca ajustou 

contrato de telefonia móvel com a parte reclamada, pugnando pela 

desconstituição do débito e danos morais. A parte reclamada por sua vez 

demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos 

autos telas sistêmicas onde ilustram a contratação e utilização pela autora 

conforme histórico de pagamento realizado pela parte autora por vários 

meses subsequentes pelo terminal fixo de número 65 3223-0146, 

afastando quaisquer indícios de fraude na contratação, contudo o mesmo 

restou cancelado por inadimplência, no valor exato da negativação 

existente no extrato do SPC encartado pela própria autora, que 

comprovam a legitimidade da cobrança e o lançamento do nome da parte 

autora nos órgãos restritivos ao crédito. Sobretudo a situação posta da 

exordial não decorre a lógica das provas produzidas nos autos pela parte 

reclamada, no que tange ao débito indevido discutido em tela. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e que, por sua vez, não foram 

suficientemente comprovados na petição inicial, eis que a inversão do 

ônus da prova é invertida na relação de consumo conquanto a parte 

consumidora apresente provas mínimas para a convicção do juízo. 

Impossível, portanto, pelas razões expostas a inversão do ônus 

probatório. In casu, a parte autora deveria ter trazido junto de sua peça 

inicial ou impugnativa, o devido e necessário comprovante de pagamento 

do débito ora cobrado pela parte reclamada, de forma a demonstrar 

cabalmente seu direito lesado, o que não ocorreu. No que tange à 

ausência de contrato assinado pela autora, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Conforme o entendimento jurisprudencial contratação 

via call center, gera contrato verbal entre as partes, sendo assim a 

requerida comprovou que o débito é devido, vejamos a jurisprudência: 

TJ-RS - Apelação Cível AC 70065240905 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

03/08/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

COMPROVADA. PRETENSÃO RESISTIDA. CONTRATAÇÃO VIA CALL 

CENTER. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO ESCRITO. TELAS DO SISTEMA 

QUE EVIDENCIAM AS LIGAÇÕES EFETUADAS. Comprovada a solicitação 

dos documentos na via extrajudicial, sem atendimento por parte da 

concessionária, restando configurada a pretensão resistida. 

Impossibilidade de exibição do contrato de telefonia escrito e assinado 

pela consumidora, pois verossímil a alegação de que a contratação tenha 

ocorrido por meio do call Center. Em vista disso, suficiente a exibição do 

contrato padrão. As telas do sistema trazem, de forma discriminada, as 

ligações efetuadas a partir do terminal, possibilitando a contestação 

destas, se for o caso. Por tal razão, no caso concreto, substituem a 

exibição das faturas. A prova de que o débito foi contraído pela 

consumidora, bem como o histórico atualizado do débito, devem ser 

requeridos em ação própria, na medida em que não se constituem em 

documentos passíveis de exibição. Sucumbência mantida nos termos da 

sentença, na medida em que não houve alteração do julgado. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065240905, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 30/07/2015). Presentes indícios substanciais de que o 

débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a 

versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débito, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência do pedido. O oferecimento de pedido 

contraposto por pessoa jurídica em sede de Juizados Especiais, salvo as 

exceções expressamente previstas em lei, subverte o microssistema 

instituído pela Lei n. 9.099/95, porquanto permite, por vias transversas, 

que a pessoa jurídica se valha dessa justiça diferenciada para demandar 

em causa própria, o que afronta não só o art. 8º da Lei de Regência como 

o sistema em sua inteireza. Nesse caso, acolher o pedido contraposto 

seria admitir que a reclamada figure no polo ativo da lide em descompasso 

com o microssistema estabelecido nessa Lei. DISPOSITIVO Posto isso, 

com fulcro no art. 487, I, do NCPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por TATIANE BUENO DE ALMEIDA em desfavor da OI 

S.A. Sem custas e sem honorários. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Cáceres para homologação de acordo com 

o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. CÁCERES, 30 de abril de 2018. Juíz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006336-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN LEONE CEBALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006336-12.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

RENAN LEONE CEBALHO Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Trata-se de reclamação cível alegando a parte reclamante que 

teve seus dados indevidamente incluídos nas listas dos órgãos de 

proteção ao crédito no dia 23/06/2017, por débito no importe de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 180 de 806



R$269,89(duzentos e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos) o 

qual afirma não possuir, haja vista que jamais teria celebrado qualquer 

contrato para utilização de serviços da operadora reclamada a ponto de 

justificar a restrição em apreço. Pugnando ao final, pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação referida, bem como a 

condenação da requerida a reparar por Danos Morais. É a suma do 

essencial. 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Ante a ausência 

de preliminares e por não vislumbrar ser necessária à produção de provas 

outras que não as já colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a 

decidir o processo com arrimo no art. 355, I do CPC. Além do mais, a 

questão é de direito, e, quanto aos fatos, já estão demonstrados nos 

autos pela documentação juntada. Registro que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. 3. No mérito a pretensão merece 

Juízo de IMPROCEDÊNCIA. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Novo Código de Processo Civil que estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que 

se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida, uma vez que afirma 

categoricamente, como ponto central da demanda que nunca ajustou 

contrato de telefonia móvel com a parte reclamada, pugnando pela 

desconstituição do débito e danos morais. A parte reclamada por sua vez 

demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos 

autos telas sistêmicas onde ilustram a contratação e utilização pelo autor 

conforme relatório de faturas pelo número de telefone 65 99955-5167 

juntado na contestação, contudo o contrato restou cancelado por 

inadimplência no valor exato da negativação existente no extrato do SPC 

encartado pelo próprio autor, que comprovam a legitimidade da cobrança e 

o lançamento do nome da parte autora nos órgãos restritivos ao crédito. 

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico 

restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que 

ocasionou a inscrição restritiva. No entanto, a parte ré, em contestação 

logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de 

prova que indicam a validade do negócio jurídico e que, por sua vez, não 

foram suficientemente comprovados na petição inicial, eis que a inversão 

do ônus da prova é invertida na relação de consumo conquanto a parte 

consumidora apresente provas mínimas para a convicção do juízo. 

Impossível, portanto, pelas razões expostas a inversão do ônus 

probatório. In casu, a parte autora deveria ter trazido junto de sua peça 

inicial ou impugnativa, o devido e necessário comprovante de pagamento 

do débito ora cobrado pela parte reclamada, de forma a demonstrar 

cabalmente seu direito lesado, o que não ocorreu. No que tange à 

ausência de contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Conforme o entendimento jurisprudencial contratação 

via call center, gera contrato verbal entre as partes, sendo assim a 

requerida comprovou que o débito é devido, vejamos a jurisprudência: 

TJ-RS - Apelação Cível AC 70065240905 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

03/08/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

COMPROVADA. PRETENSÃO RESISTIDA. CONTRATAÇÃO VIA CALL 

CENTER. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO ESCRITO. TELAS DO SISTEMA 

QUE EVIDENCIAM AS LIGAÇÕES EFETUADAS. Comprovada a solicitação 

dos documentos na via extrajudicial, sem atendimento por parte da 

concessionária, restando configurada a pretensão resistida. 

Impossibilidade de exibição do contrato de telefonia escrito e assinado 

pela consumidora, pois verossímil a alegação de que a contratação tenha 

ocorrido por meio do call Center. Em vista disso, suficiente a exibição do 

contrato padrão. As telas do sistema trazem, de forma discriminada, as 

ligações efetuadas a partir do terminal, possibilitando a contestação 

destas, se for o caso. Por tal razão, no caso concreto, substituem a 

exibição das faturas. A prova de que o débito foi contraído pela 

consumidora, bem como o histórico atualizado do débito, devem ser 

requeridos em ação própria, na medida em que não se constituem em 

documentos passíveis de exibição. Sucumbência mantida nos termos da 

sentença, na medida em que não houve alteração do julgado. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065240905, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 30/07/2015). Presentes indícios substanciais de que o 

débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a 

versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débito, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência do pedido. DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, I, do NCPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por RENAN LEONE CEBALHO em desfavor da VIVO S.A. Sem 

custas e sem honorários na forma da lei. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres para homologação de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, 

através de seus patronos. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. CÁCERES, 30 de abril de 2018. Juíz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005319-38.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCIA CEBALHO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005319-38.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 14.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: MARILUCIA CEBALHO GOMES Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de reclamação cível 

alegando a parte reclamante que teve seus dados indevidamente incluídos 

nas listas dos órgãos de proteção ao crédito no dia 12/01/2015, por débito 

no importe de R$144,56(cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis 

centavos) o qual afirma não possuir, haja vista que jamais teria celebrado 

qualquer contrato para utilização de serviços da operadora reclamada a 

ponto de justificar a restrição em apreço. Pugnando ao final, pela 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação referida, 

bem como a condenação da requerida a reparar por Danos Morais. É a 

suma do essencial. 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. A 

preliminar de ausência de documentos indispensáveis a propositura da 

ação, se confunde com o mérito da presente demanda devendo por assim 

com esse ser analisado. Rejeito o pedido da Requerida de juntada original 

do comprovante de negativação, uma vez que trata-se de excesso de 
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burocracia incompatível com o rito do juizado especial. Ademais, o 

documento juntado é hábil a comprovar a negativação pelas Requeridas. 

3. Superada as preliminares e por não vislumbrar ser necessária à 

produção de provas outras que não as já colacionadas nos autos, motivo 

pelo qual passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, I do 

CPC/2015. Além do mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já 

estão demonstrados nos autos pela documentação juntada. 4. No mérito a 

pretensão merece Juízo de IMPROCEDÊNCIA. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Novo Código de Processo Civil que estabelece 

que compete a autora provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, uma vez que 

afirma categoricamente, como ponto central da demanda que nunca 

ajustou contrato de telefonia móvel com a parte reclamada, pugnando pela 

desconstituição do débito e danos morais. A parte reclamada por sua vez 

demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos 

autos telas sistêmicas onde ilustram a contratação e utilização pela autora 

conforme histórico de pagamento realizado pela parte autora por vários 

meses subsequentes pelo terminal móvel de número 6599908-4418, 

afastando quaisquer indícios de fraude na contratação, contudo o mesmo 

restou cancelado por inadimplência, no valor exato da negativação 

existente no extrato do SPC encartado pela própria autora, que 

comprovam a legitimidade da cobrança e o lançamento do nome da parte 

autora nos órgãos restritivos ao crédito. Sobretudo a situação posta da 

exordial não decorre a lógica das provas produzidas nos autos pela parte 

reclamada, no que tange ao débito indevido discutido em tela. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e que, por sua vez, não foram 

suficientemente comprovados na petição inicial, eis que a inversão do 

ônus da prova é invertida na relação de consumo conquanto a parte 

consumidora apresente provas mínimas para a convicção do juízo. 

Impossível, portanto, pelas razões expostas a inversão do ônus 

probatório. In casu, a parte autora deveria ter trazido junto de sua peça 

inicial ou impugnativa, o devido e necessário comprovante de pagamento 

do débito ora cobrado pela parte reclamada, de forma a demonstrar 

cabalmente seu direito lesado, o que não ocorreu. No que tange à 

ausência de contrato assinado pela autora, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Conforme o entendimento jurisprudencial contratação 

via call center, gera contrato verbal entre as partes, sendo assim a 

requerida comprovou que o débito é devido, vejamos a jurisprudência: 

TJ-RS - Apelação Cível AC 70065240905 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

03/08/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

COMPROVADA. PRETENSÃO RESISTIDA. CONTRATAÇÃO VIA CALL 

CENTER. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO ESCRITO. TELAS DO SISTEMA 

QUE EVIDENCIAM AS LIGAÇÕES EFETUADAS. Comprovada a solicitação 

dos documentos na via extrajudicial, sem atendimento por parte da 

concessionária, restando configurada a pretensão resistida. 

Impossibilidade de exibição do contrato de telefonia escrito e assinado 

pela consumidora, pois verossímil a alegação de que a contratação tenha 

ocorrido por meio do call Center. Em vista disso, suficiente a exibição do 

contrato padrão. As telas do sistema trazem, de forma discriminada, as 

ligações efetuadas a partir do terminal, possibilitando a contestação 

destas, se for o caso. Por tal razão, no caso concreto, substituem a 

exibição das faturas. A prova de que o débito foi contraído pela 

consumidora, bem como o histórico atualizado do débito, devem ser 

requeridos em ação própria, na medida em que não se constituem em 

documentos passíveis de exibição. Sucumbência mantida nos termos da 

sentença, na medida em que não houve alteração do julgado. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065240905, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 30/07/2015). Presentes indícios substanciais de que o 

débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a 

versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débito, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência do pedido. O oferecimento de pedido 

contraposto por pessoa jurídica em sede de Juizados Especiais, salvo as 

exceções expressamente previstas em lei, subverte o microssistema 

instituído pela Lei n. 9.099/95, porquanto permite, por vias transversas, 

que a pessoa jurídica se valha dessa justiça diferenciada para demandar 

em causa própria, o que afronta não só o art. 8º da Lei de Regência como 

o sistema em sua inteireza. Nesse caso, acolher o pedido contraposto 

seria admitir que a reclamada figure no polo ativo da lide em descompasso 

com o microssistema estabelecido nessa Lei. DISPOSITIVO Posto isso, 

com fulcro no art. 487, I, do NCPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por MARILUCIA CEBALHO GOMES em desfavor da 

VIVO S.A. Sem custas e sem honorários na forma da lei. Sobre os valores 

aqui fixados incidem juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, 

contados da publicação desta sentença. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres para homologação de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, 

através de seus patronos. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. CÁCERES, 30 de abril de 2018. Juíz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-96.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON PINHEIRO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON PINHEIRO LEITE OAB - MT0019744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

STOCK-CAR- COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS 

LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 8010056-96.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DA NÃO 

TRANSFERÊNCIA E/OU QUITAÇÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA ajuizada por EMERSON PINHEIRO LEITE em desfavor de 

STOCK CAR VEÍCULOS, alegando que em 05.05.2013 comprou do 

Requerido um veículo Voyage G5 financiado em 48 parcelas. Narra que 

por dois anos pagou as parcelas de financiamento e tentou transferir o 

veículo para seu nome, no entanto, o carro está no nome de uma locadora 

de veículos situada no estado do Rio de Janeiro e o recibo para 

transferência não havia sido entregue ao autor até início de 2015. Ante a 

impossibilidade de transferência, entrou em contato com o Sr. Adriano, 

proprietário da empresa Requerida, e acordaram em devolver/trocar o 

veículo Voyage e, a título dos valores já pagos, foi lhe entregue um Gol, 

ano 2004, 1.0. Acordaram ainda, que o autor, pagaria mais seis parcelas 

do financiamento (até julho/2015) quando o Requerido assumiria as 

parcelas subsequentes. Entretanto, findo o prazo convencionado, o 

Requerido só pagou duas parcelas, estando inadimplente com as demais. 

Liminar deferida no ID 2765626 determinando que o Requerido transferisse 

o contrato de financiamento para o seu nome. O Requerido, devidamente 

citado (ID 2765653) não compareceu à audiência de conciliação, razão 

pela qual decreto sua revelia. Assim, passo ao julgamento antecipado da 

lide, com fundamento no artigo 355, inciso II do Código de Processo Civil. 

Tratando-se de garagem, cuja atividade é a comercialização de veículos, é 

certo que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao caso. Assim, 

nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida 

que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. O Requerido não se manifestou 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 182 de 806



nos autos, presumindo, pois, verdadeiros os fatos narrados na inicial. Os 

extratos de contrato juntados pelo autor demonstram os atrasos rotineiros 

no pagamento das parcelas, que certamente traz transtornos ao autor. 

Contudo, em que pese o Requerido ter assumido a obrigação no contrato 

de financiamento, a transferência deste para terceiro depende de 

anuência do credor (instituição financeira), conforme entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, partilhado pelo TJMT: “DIREITO CIVIL. 

USUCAPIÃO. BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AQUISIÇÃO DA 

POSSE POR TERCEIRO SEM CONSENTIMENTO DO CREDOR. 

IMPOSSIBILIDADE.ATO DE CLANDESTINIDADE QUE NÃO INDUZ POSSE. 

INTELIGÊNCIA DO ART.1.208 DO CC DE 2002. RECURSO ESPECIAL 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A transferência a terceiro de veículo gravado 

como propriedade fiduciária, à revelia do proprietário (credor), constitui ato 

de clandestinidade, incapaz de induzir posse (art. 1.208 do Código Civil de 

2002), sendo por isso mesmo impossível a aquisição do bem por 

usucapião. 2. De fato, em contratos com alienação fiduciária em garantia, 

sendo o desdobramento da posse e a possibilidade de busca e apreensão 

do bem inerentes ao próprio contrato, conclui-se que a transferência da 

posse direta a terceiros – porque modifica a essência do contrato, bem 

como a garantia do credorfiduciário – deve ser precedida de autorização. 

3. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 881.270/RS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 

19/03/2010)”. “E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - COMPRA E 

VENDA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

COMPRADOR QUE ASSUMIU O PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO, MAS 

NÃO HONROU O COMPROMISSO ASSUMIDO - INCLUSÃO DO NOME DO 

AUTOR NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO - DANO MORAL 

CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO – CABIMENTO - INDENIZAÇÃO 

ARBITRADA EM R$ 10.000,00 - VALOR RAZOÁVEL – OBRIGAÇÃO DE 

PROCEDER À TRANSFERÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA 

REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. Impossibilidade de 

vincular direitos de terceiros em contrato do qual não participou. 

Inafastável o dever do réu em indenizar o autor pela inclusão do seu nome 

no cadastro desabonador. São evidentes os prejuízos causados, que por 

si só, não exigem prova do dano. Os critérios para a fixação concreta da 

indenização não podem causar eventual enriquecimento sem causa, pois 

arbitrado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 

(TJMT. APELAÇÃO Nº 27939/2017 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA 

CAPITAL RELATOR:DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS. Julgado em 

15.08.2017)”. Desta forma, há impossibilidade de procedência ao pedido 

de determinar a transferência do contrato de financiamento, o que não 

obsta ao autor pleitear em via adequada eventuais danos causados a si 

pela inadimplência do Requerido. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, DECIDO julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007315-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZA ALVES DA SILVA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007315-71.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 157.600,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ELIZA ALVES DA SILVA GARCIA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de reclamação cível alegando a parte 

reclamante que teve seus dados indevidamente incluídos nas listas dos 

órgãos de proteção ao crédito no dia 08/04/2016, por débito no importe de 

R$105,95(cento e cinco reais e noventa e cinco centavos) o qual afirma 

não possuir, haja vista que jamais teria celebrado qualquer contrato para 

utilização de serviços da operadora reclamada a ponto de justificar a 

restrição em apreço. Pugnando ao final, pela declaração de inexistência 

do débito que originou a negativação referida, bem como a condenação da 

requerida a reparar por Danos Morais. É a suma do essencial. 1. Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Ante a ausência de 

preliminares e por não vislumbrar ser necessária à produção de provas 

outras que não as já colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a 

decidir o processo com arrimo no art. 355, I do CPC. Além do mais, a 

questão é de direito, e, quanto aos fatos, já estão demonstrados nos 

autos pela documentação juntada. Registro que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. 3. No mérito a pretensão merece 

Juízo de IMPROCEDÊNCIA. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Novo Código de Processo Civil que estabelece que compete a 

autora provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que 

se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida, uma vez que afirma 

categoricamente, como ponto central da demanda que nunca ajustou 

contrato de telefonia móvel com a parte reclamada, pugnando pela 

desconstituição do débito e danos morais. A parte reclamada por sua vez 

demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos 

autos telas sistêmicas onde ilustram a contratação e utilização pela autora 

conforme histórico de pagamento realizado pela parte autora por vários 

meses subsequentes pelo terminal móvel de número 65 99620-5554, 

afastando quaisquer indícios de fraude na contratação, contudo o mesmo 

restou cancelado por inadimplência, no valor exato da negativação 

existente no extrato do SPC encartado pela própria autora, que 

comprovam a legitimidade da cobrança e o lançamento do nome da parte 

autora nos órgãos restritivos ao crédito. Sobretudo a situação posta da 

exordial não decorre a lógica das provas produzidas nos autos pela parte 

reclamada, no que tange ao débito indevido discutido em tela. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e que, por sua vez, não foram 

suficientemente comprovados na petição inicial, eis que a inversão do 

ônus da prova é invertida na relação de consumo conquanto a parte 

consumidora apresente provas mínimas para a convicção do juízo. 

Impossível, portanto, pelas razões expostas a inversão do ônus 

probatório. In casu, a parte autora deveria ter trazido junto de sua peça 

inicial ou impugnativa, o devido e necessário comprovante de pagamento 

do débito ora cobrado pela parte reclamada, de forma a demonstrar 

cabalmente seu direito lesado, o que não ocorreu. No que tange à 

ausência de contrato assinado pela autora, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Conforme o entendimento jurisprudencial contratação 

via call center, gera contrato verbal entre as partes, sendo assim a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 183 de 806



requerida comprovou que o débito é devido, vejamos a jurisprudência: 

TJ-RS - Apelação Cível AC 70065240905 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

03/08/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

COMPROVADA. PRETENSÃO RESISTIDA. CONTRATAÇÃO VIA CALL 

CENTER. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO ESCRITO. TELAS DO SISTEMA 

QUE EVIDENCIAM AS LIGAÇÕES EFETUADAS. Comprovada a solicitação 

dos documentos na via extrajudicial, sem atendimento por parte da 

concessionária, restando configurada a pretensão resistida. 

Impossibilidade de exibição do contrato de telefonia escrito e assinado 

pela consumidora, pois verossímil a alegação de que a contratação tenha 

ocorrido por meio do call Center. Em vista disso, suficiente a exibição do 

contrato padrão. As telas do sistema trazem, de forma discriminada, as 

ligações efetuadas a partir do terminal, possibilitando a contestação 

destas, se for o caso. Por tal razão, no caso concreto, substituem a 

exibição das faturas. A prova de que o débito foi contraído pela 

consumidora, bem como o histórico atualizado do débito, devem ser 

requeridos em ação própria, na medida em que não se constituem em 

documentos passíveis de exibição. Sucumbência mantida nos termos da 

sentença, na medida em que não houve alteração do julgado. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065240905, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 30/07/2015). Presentes indícios substanciais de que o 

débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a 

versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débito, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência do pedido. O oferecimento de pedido 

contraposto por pessoa jurídica em sede de Juizados Especiais, salvo as 

exceções expressamente previstas em lei, subverte o microssistema 

instituído pela Lei n. 9.099/95, porquanto permite, por vias transversas, 

que a pessoa jurídica se valha dessa justiça diferenciada para demandar 

em causa própria, o que afronta não só o art. 8º da Lei de Regência como 

o sistema em sua inteireza. Nesse caso, acolher o pedido contraposto 

seria admitir que a reclamada figure no polo ativo da lide em descompasso 

com o microssistema estabelecido nessa Lei. DISPOSITIVO Posto isso, 

com fulcro no art. 487, I, do NCPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por ELIZA ALVES DA SILVA GARCIA em desfavor da 

VIVO S.A. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração 

do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 30 de abril de 

2018. Juíz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006399-37.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSELI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006399-37.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARIA ROSELI DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Trata-se de reclamação cível alegando a parte reclamante que 

teve seus dados indevidamente incluídos nas listas dos órgãos de 

proteção ao crédito no dia 21/06/2014, por débito no importe de 

R$88,74(oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos) o qual afirma não 

possuir, haja vista que jamais teria celebrado qualquer contrato para 

utilização de serviços da operadora reclamada a ponto de justificar a 

restrição em apreço. Pugnando ao final, pela declaração de inexistência 

do débito que originou a negativação referida, bem como a condenação da 

requerida a reparar por Danos Morais. É a suma do essencial. 1. Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. 2. A preliminar de ausência de 

documentos indispensáveis a propositura da ação, se confunde com o 

mérito da presente demanda devendo por assim com esse ser analisado. 

A preliminar de Inépcia da Inicial - carência de ação, ante a alegação de 

falta de provas a atestar a existência de danos morais pleiteados na 

inicial, tenho que se confundi com o mérito da presente demanda, devendo 

por assim com esse ser apreciado e por não vislumbrar ser necessária à 

produção de provas outras que não as já colacionadas nos autos, motivo 

pelo qual passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, I do 

CPC/2015. Além do mais, a questão é de direito. Rejeito o pedido da 

Requerida de juntada original do comprovante de negativação, uma vez 

que trata-se de excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado 

especial. Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a 

negativação pelas Requeridas. 3. Superada as preliminares e por não 

vislumbrar ser necessária à produção de provas outras que não as já 

colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com 

arrimo no art. 355, I do CPC/2015. Além do mais, a questão é de direito, e, 

quanto aos fatos, já estão demonstrados nos autos pela documentação 

juntada. 4. No mérito a pretensão merece Juízo de IMPROCEDÊNCIA. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Novo Código de 

Processo Civil que estabelece que compete a autora provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que a negativação é indevida, uma vez que afirma categoricamente, como 

ponto central da demanda que nunca ajustou contrato de telefonia móvel 

com a parte reclamada, pugnando pela desconstituição do débito e danos 

morais. A parte reclamada por sua vez demonstrou suficientemente a 

legitimidade da cobrança, trazendo aos autos telas sistêmicas onde 

ilustram a contratação e utilização pela autora conforme histórico de 

pagamento realizado pela parte autora por vários meses subsequentes 

pelo terminal móvel de número 6599674-5124, afastando quaisquer 

indícios de fraude na contratação, contudo o mesmo restou cancelado por 

inadimplência, no valor exato da negativação existente no extrato do SPC 

encartado pela própria autora, que comprovam a legitimidade da cobrança 

e o lançamento do nome da parte autora nos órgãos restritivos ao crédito. 

Sobretudo a situação posta da exordial não decorre a lógica das provas 

produzidas nos autos pela parte reclamada, no que tange ao débito 

indevido discutido em tela. Essas premissas forçam reconhecer que a 

existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. No entanto, 

a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 

por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico 

e que, por sua vez, não foram suficientemente comprovados na petição 

inicial, eis que a inversão do ônus da prova é invertida na relação de 

consumo conquanto a parte consumidora apresente provas mínimas para 

a convicção do juízo. Impossível, portanto, pelas razões expostas a 

inversão do ônus probatório. In casu, a parte autora deveria ter trazido 

junto de sua peça inicial ou impugnativa, o devido e necessário 

comprovante de pagamento do débito ora cobrado pela parte reclamada, 
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de forma a demonstrar cabalmente seu direito lesado, o que não ocorreu. 

No que tange à ausência de contrato assinado pela autora, ressalto que é 

notório a possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, 

internet ou ligação telefônica. Conforme o entendimento jurisprudencial 

contratação via call center, gera contrato verbal entre as partes, sendo 

assim a requerida comprovou que o débito é devido, vejamos a 

jurisprudência: TJ-RS - Apelação Cível AC 70065240905 RS (TJ-RS) Data 

de publicação: 03/08/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

COMPROVADA. PRETENSÃO RESISTIDA. CONTRATAÇÃO VIA CALL 

CENTER. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO ESCRITO. TELAS DO SISTEMA 

QUE EVIDENCIAM AS LIGAÇÕES EFETUADAS. Comprovada a solicitação 

dos documentos na via extrajudicial, sem atendimento por parte da 

concessionária, restando configurada a pretensão resistida. 

Impossibilidade de exibição do contrato de telefonia escrito e assinado 

pela consumidora, pois verossímil a alegação de que a contratação tenha 

ocorrido por meio do call Center. Em vista disso, suficiente a exibição do 

contrato padrão. As telas do sistema trazem, de forma discriminada, as 

ligações efetuadas a partir do terminal, possibilitando a contestação 

destas, se for o caso. Por tal razão, no caso concreto, substituem a 

exibição das faturas. A prova de que o débito foi contraído pela 

consumidora, bem como o histórico atualizado do débito, devem ser 

requeridos em ação própria, na medida em que não se constituem em 

documentos passíveis de exibição. Sucumbência mantida nos termos da 

sentença, na medida em que não houve alteração do julgado. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065240905, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 30/07/2015). Presentes indícios substanciais de que o 

débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a 

versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débito, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência do pedido. O oferecimento de pedido 

contraposto por pessoa jurídica em sede de Juizados Especiais, salvo as 

exceções expressamente previstas em lei, subverte o microssistema 

instituído pela Lei n. 9.099/95, porquanto permite, por vias transversas, 

que a pessoa jurídica se valha dessa justiça diferenciada para demandar 

em causa própria, o que afronta não só o art. 8º da Lei de Regência como 

o sistema em sua inteireza. Nesse caso, acolher o pedido contraposto 

seria admitir que a reclamada figure no polo ativo da lide em descompasso 

com o microssistema estabelecido nessa Lei. DISPOSITIVO Posto isso, 

com fulcro no art. 487, I, do NCPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por MARIA ROSELI DA SILVA em desfavor da VIVO 

S.A. Sem custas e sem honorários na forma da lei. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres para homologação de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, 

através de seus patronos. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. CÁCERES, 30 de abril de 2018. Juíz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011517-06.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON LUIZ MARQUES (REQUERENTE)

DANIELA FERNANDA DONINI CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE COUTINHO ALBUQUERQUE GOMES OAB - MT0012947A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

FRANCISCO ANTONIO MOREIRA (REQUERIDO)

FRANCISCO ANTONIO MOREIRA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 8011517-06.2016.8.11.0006 Dispensado o relatório conforme 

disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C DANO MORAL E MATERIAL 

proposta por EVERTON LUIZ MARQUES e DANIELA FERNANDA DONINI 

CABRAL em face de SOFISTCAR VEÍCULOS e BANCO PAN AMERICANO 

S.A, alegando que compraram um veículo da primeira Requerida pagando 

de entrada R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos Reais) e financiou o valor 

de R$ 17.000,00 (dezessete mil Reais com o segundo Requerido). Ocorre 

que o veículo apresentou defeito, superaquecendo o motor, razão pela 

qual os autores procuraram a primeira requerida para reparados que foi 

negado. Assim, requer a rescisão contratual e devolução dos valores 

pagos. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, tendo em vista que o reclamante, em audiência de conciliação 

postulou pelo mesmo, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva do banco Requerido por compor a cadeia de 

fornecedor de serviços, sendo sua responsabilidade objetiva e solidária 

por eventuais danos causados ao consumidor. Ademais, no caso de 

procedência da ação, as consequências lhe atingirão, uma vez que os 

autores requerem a rescisão contratual, inclusive, do contrato de 

financiamento. Em que pese tratar-se de relação de consumo, no que 

tange à inversão do ônus da prova, tenho que incabível no caso em 

apreço, pois, não se pode presumir ou inverter o ônus probatório de fato 

negativo. Provar significa a demonstração de fatos relevantes e 

pertinentes agitados no processo. A prova deve convencer; aquela que 

apenas indica remota possibilidade, não satisfaz o julgador que necessita, 

para formar seu convencimento, de provas escorreitas na demonstração 

dos fatos alegados na inicial. O ônus da prova parte do princípio que toda 

afirmação precisa de sustentação, de provas para ser levada em 

consideração, e quando não são oferecidos, essa afirmação não tem 

valor argumentativo e deve ser desconsiderada em um raciocínio lógico. 

Segundo o Código de Processo Civil, ônus da prova é o encargo atribuído 

pela lei a cada uma das partes de um processo, de demonstrar a 

ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem 

proferidas. Assim, a existência de vício/defeito do produto adquirido deve 

ser demonstrada pelos compradores, nos termos do artigo 373, I do CPC. 

Designada audiência de instrução, os autores pediram o cancelamento 

desta, uma vez que não havia mais provas a produzir. Ocorre que não há 

nos autos qualquer prova de que o veículo tenha apresentado 

defeito/vício; não há nota de conserto, ordem de serviço, laudo mecânico, 

absolutamente nada que corrobore os fatos narrados na inicial, razão pela 

qual a improcedência do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, 

julgo improcedente a pretensão contida na inicial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011815-95.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011815-95.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 43.440,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ROSALINO DA SILVA 

Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se 

de AÇÃO DE CONHECIMENTO ajuizada por JOÃO DA SILVA em face do 

MUNICÍPIO DE CÁCERES, pleiteando o reconhecimento de direito às horas 

extras reivindicadas pelo autor, servidor público, em razão do labor 

extraordinário habitual, eis que está cumprindo uma jornada de trabalho 

das 18:00h de um dia às 06:00h de outro dia, ou seja, trabalhando 13 

(doze) horas por dia, e que ainda labora nos finais de semana e feriados 

numa jornada de trabalho de 25 (vinte e cinco) horas. Menciona o Autor 

que o Réu não está pagando corretamente as horas extras acrescidas do 

adicional de 50%, conforme estabelece o disposto no art. 171 da LC 

25/97, haja vista que são laboradas suplementarmente, em média, 135 

horas/mês, e que não goza de descanso semanal remunerado. Ao final 

requer o pagamento do valor correspondente a todas as horas extras e 

seus reflexos alusivamente a todo período imprescrito (últimos cinco anos 

contados da data de distribuição da presente ação, bem como fazer a 

implantação, na folha de pagamentos, dos valores devidos mensalmente a 

título de horas extras e seus reflexos. É a suma do essencial. 1. Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Ante a ausência de preliminares, passo a análise do 

mérito da presente por não vislumbrar ser necessária à produção de 

provas outras que não as já colacionadas nos autos, motivo pelo qual 

passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, I do CPC/2015. Além do 

mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já estão demonstrados 

nos autos pela documentação juntada. 3. No mérito a pretensão merece 

Juízo de Improcedência. Ressai dos autos que o autor laborou durante o 

período alegado na função de guarda das 18 horas de um dia até as 06 

horas do outro, sem intervalo intrajornada. Na referida função, ao 

trabalhar 12 (doze) horas, o autor tinha 36 (trinta e seis) horas de 

descanso – o chamado "regime de compensação 12x36". No que 

concerne às horas extraordinárias, que podem ser conceituadas como o 

exercício, pelo servidor, das suas atribuições por tempo superior à 

jornada legalmente imposta, quis a CRFB/1988 coibir a jornada de trabalho 

por tempo superior ao estipulado ao determinar que o labor excepcional 

terá remuneração diferenciada, superior à hora normal de trabalho. Pois 

bem, a Lei Complementar Municipal 25/1997, estipula que a jornada de 

trabalho dos servidores públicos será, em regra, de 40 (quarenta) horas 

semanais, remunerando-se o labor excepcional com acréscimo de 50% 

(cinquenta pontos percentuais) em relação à hora normal de trabalho: Lei 

Complementar Municipal 25/1997, alterada pela Lei Complementar nº 94, de 

21 de dezembro de 2011: “Art. 27 [...] A administração poderá modificar a 

jornada de trabalho prevista no caput deste artigo, observando o interesse 

de serviço, bem como estabelecer regras de compensação ou 

revezamento para os servidores que trabalham em regime de escala ou 

jornada diferenciada, por meio de Decreto, respeitada a duração máxima 

do trabalho semanal de 40 (quarenta) horas e observados os limites 

mínimo e máximo de seis horas e oito horas diárias, respectivamente, sem 

existência de redução de vencimentos ou remuneração. [...]” No regime de 

trabalho a que se submetia o autor, sua jornada era de doze horas de 

labor, seguida de trinta e seis de descanso (’12 x 36’). Sem dúvida, havia 

trabalho em jornadas superiores ao limite constitucional de oito horas; não 

era excedido, porém, o limite semanal de 40 horas. A dilatação da jornada 

de trabalho em um dia pode, em regra, ser compensada com sua redução 

proporcional em outros dias. A Constituição o autoriza, no art. 7º, XIII, 

aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 2º. Nem se diga 

ainda quanto ao disposto no inciso XIII do art. 7º que exige, para a 

compensação, o acordo ou convenção coletiva de trabalho, vez que tal 

acordo é incompatível com o serviço público. A convenção coletiva não é 

aplicável no âmbito da administração pública, já que, entre os direitos 

sociais reconhecidos aos servidores públicos pelo parágrafo 2º do art. 39 

da Constituição, não está incluído o de ‘reconhecimento das convenções e 

acordos coletivos de trabalho’, estampado no seu art. 7º, XXVI. Também 

não parece compatível fazer a compensação dependente de acordo, pois 

submetida a administração à vontade mutável dos servidores, o que não 

se harmoniza com o princípio da continuidade do serviço público. Não se 

pode, porém, pré-excluir a possibilidade dessa compensação, pois isso 

levaria a uma excessiva rigidez do regime de trabalho dos servidores 

públicos, com prejuízo não só à administração e aos administrados como, 

também, aos próprios servidores. No caso, ausente uma norma expressa 

que se aplique às relações entre os servidores municipais e a 

administração, deve ser admitida alguma flexibilidade, temperada pelo 

princípio da razoabilidade. O art. 27 da Lei Complementar n. 25/1997 fixou 

a jornada semanal dos servidores públicos em 40 horas, e a diária no 

mínimo de seis e máximo de oito. Nada disse sobre a hipótese de 

compensação de jornada. Isso, porém, não pode ser óbice a que se adote 

o regime de compensação, quando necessário ou conveniente ao melhor 

atingimento das finalidades da administração. No caso, a jornada diária foi 

elastecida em quatro horas, compensando-se com trinta e seis horas 

seguidas de descanso. Pretende, o autor que lhe sejam pagas 

horas-extras, sob o pressuposto de que teria direito à jornada de oito 

horas, entretanto nada diz sobre o descanso de trinta e seis horas. Não 

me parece haja razoabilidade nessa pretensão. Não pode o autor 

pretender apenas vantagens do regime de compensação, sem seus 

incômodos. Nem me parece desarrazoada a relação entre o sacrifício das 

doze horas de trabalho contínuo e o benefício de trinta e seis horas de 

contínuo descanso. Portanto, conclui-se que o regime de 12x36 não 

implica pagamento de horas extras. Além disso, a Administração Pública 

pode modificar a jornada de trabalho do servidor por razões de 

conveniência e oportunidade, desde que o faça nos limites da lei. 

Outrossim, depreende-se dos documentos juntados aos autos, que o 

autor percebia remuneração indenizatória pelas horas extraordinárias 

laboradas bem como pelo adicional noturno, proporcionalmente ao regime 

de compensação a que estava submetido. Desse modo, alterado o horário 

do servidor público municipal, passando ele a cumprir regime especial de 

12x36, não há que se falar em jornada extraordinária, eis que o servidor já 

recebe gratificação com caráter excepcional em razão do horário 

especial, razão pela qual não há como se acolher o pedido do Autor. 

Colha-se aresto pertinente: “RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – VIGIA – PRETENSÃO DE 

RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS - JORNADA ORIGINÁRIA DE 30 

(TRINTA) HORAS SEMANAIS - ALTERAÇÃO PARA REGIME ESPECIAL - 

CARGA HORÁRIA DE 12 X 36 - NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O 

TRABALHO EXCEDEU 12 (DOZE) HORAS DIÁRIAS - IMPROCEDÊNCIA DOS 

PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. “A Administração Pública pode modificar a jornada de 

trabalho por razões de conveniência e oportunidade, desde que o faça 

nos limites da lei. Alterado o horário do servidor público municipal, 

passando ele a cumprir regime especial de 12x36, as horas extras devem 

ser aferidas a partir da 12ª hora de labor, e não com base na carga 

semanal inicialmente prevista, de 30 (trinta) horas.” (Apelação / Reexame 

Necessário , 81186/2010, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 15/02/2011, Data da 

publicação no DJE 02/03/2011)” (TJMT, Ap 122315/2014, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 21/03/2016, Publicado no DJE 01/04/2016) 

Destarte, o reconhecimento do pedido de horas extras não prospera. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 30 de abril de 

2018. Juíz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 
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EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001017-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO FELIPE TIRELLI MARCAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001017-29.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ORLANDO FELIPE TIRELLI 

MARCAL REQUERIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, VIA 

VAREJO S/A PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO 

DE ACORDO EXTRAJUDICIAL feito pela Requerente com a Requerida no 

PROCON. Assim, no ID 12149975 as partes compuseram acordo, 

solicitando a devida HOMOLOGAÇÃO por este Juízo e consequente 

extinção e o arquivamento do presente feito. É a suma do essencial. 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, III, “b” do CPC/2015, 

OPINO pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo havido entre as 

partes para que surtam os efeitos jurídicos e legais, no caso entre 

ORLANDO FELIPE TIRELLI MARCAL e as requeridas SAMSUNG 

ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e VIA VAREJO S/A, , segundo consta 

termo de acordo JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face 

às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE ROSANGELA 

LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 14 de maio de 2018. 

Juíz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001016-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA RIBEIRO RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001016-44.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARCIA APARECIDA RIBEIRO 

RODRIGUES REQUERIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, 

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO 

EXTRAJUDICIAL feito pela Requerente com a Requerida no PROCON. 

Assim, no ID 12149964 as partes compuseram acordo, solicitando a 

devida HOMOLOGAÇÃO por este Juízo e consequente extinção e o 

arquivamento do presente feito. É a suma do essencial. DISPOSITIVO 

Posto isso, com fulcro no art. 487, III, “b” do CPC/2015, OPINO pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo havido entre as partes para que 

surtam os efeitos jurídicos e legais, no caso entre MARCIA APARECIDA 

RIBEIRO RODRIGUES e as requeridas SAMSUNG ELETRONICA DA 

AMAZONIA LTDA E SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA E 

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, 

segundo consta termo de acordo JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração 

do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 14 de maio de 

2018. Juíz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001360-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS PINTO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001360-25.2018.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ CARLOS PINTO DE 

MIRANDA REQUERIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, 

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO 

EXTRAJUDICIAL feito pela Requerente com a Requerida no PROCON. 

Assim, no ID 12382153 as partes compuseram acordo, solicitando a 

devida HOMOLOGAÇÃO por este Juízo e consequente extinção e o 

arquivamento do presente feito. É a suma do essencial. DISPOSITIVO 

Posto isso, com fulcro no art. 487, III, “b” do CPC/2015, OPINO pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo havido entre as partes para que 

surtam os efeitos jurídicos e legais, no caso entre LUIZ CARLOS PINTO DE 

MIRANDA e as requeridas SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA 

E SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA E GAZIN INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, segundo consta 

termo de acordo JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face 

às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE ROSANGELA 

LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 14 de maio de 2018. 

Juíz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001015-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANI LUIZ LADEIA SEGATTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR SA (REQUERIDO)

ROSANE DE FATIMA FIGUEIREDO JAHN - ME (REQUERIDO)

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001015-59.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ERNANI LUIZ LADEIA 

SEGATTO REQUERIDO: MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA, 

ROSANE DE FATIMA FIGUEIREDO JAHN - ME, ALL NATIONS COMERCIO 

EXTERIOR SA PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO 

DE ACORDO EXTRAJUDICIAL feito pela Requerente com a Requerida no 

PROCON. Assim, no ID 12149938 as partes compuseram acordo, 

solicitando a devida HOMOLOGAÇÃO por este Juízo e consequente 
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extinção e o arquivamento do presente feito. É a suma do essencial. 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, III, “b” do CPC/2015, 

OPINO pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo havido entre as 

partes para que surtam os efeitos jurídicos e legais, no caso entre ERNANI 

LUIZ LADEIA SEGATTO e as requeridas MERCADOPAGO COM. 

REPRESENTACAO LTDA E ROSANE DE FATIMA FIGUEIREDO JAHN – ME, 

ROSANE DE FATIMA FIGUEIREDO JAHN - ME E ALL NATIONS COMERCIO 

EXTERIOR SA, segundo consta termo de acordo JULGANDO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MERITO. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 

55 da Lei n° 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da 

lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 14 de 

maio de 2018. Juíz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010840-10.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSA TELECOMUNICAÇÕES S/A / CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010840-10.2015.8.11.0006. REQUERENTE: LUCINEIA DE SOUSA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSA TELECOMUNICAÇÕES S/A / CLARO TV 

PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de Reclamação cível manejada pela parte 

autora em desfavor da parte reclamada , pela alegação de inscrição 

indevida dos dados do Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, 

por dívida que o autor alega desconhecer sua origem, posto que afirma 

jamais ter utilizado crédito fornecido pelo reclamado, acreditando se tratar 

de uma fraude na utilização de seus dados pessoais a ponto de justificar 

aa negativações em seu nome. Contudo, na fase de cumprimento de 

sentença no dia 07/12/2017 conforme petição juntada pela requerida no ID 

11031417 as partes compuseram acordo, solicitando a devida 

HOMOLOGAÇÃO por este Juízo e consequente extinção e o arquivamento 

do presente feito. É a suma do essencial. DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, III, “b” do CPC/2015, OPINO pela HOMOLOGAÇÃO por 

sentença do acordo havido entre as partes para que surtam os efeitos 

jurídicos e legais, no caso entre LUCINEIA DE SOUSA e a requerida 

EMBRATEL TVSA TELECOMUNICAÇÕES S/A / CLARO TV segundo consta 

termo de acordo no ID 12351560 JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração 

do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 15 de maio de 

2018. Juíz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001014-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE SOUZA BENEVIDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (REQUERIDO)

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001014-74.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JOSE DE SOUZA BENEVIDES 

REQUERIDO: MULTILASER INDUSTRIAL S.A., D M DE SOUZA LARA 

MOVEIS E UTILIDADES - ME PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de PEDIDO 

DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL feito pela Requerente 

com a Requerida no PROCON. Assim, no ID 12149929 as partes 

compuseram acordo, solicitando a devida HOMOLOGAÇÃO por este Juízo 

e consequente extinção e o arquivamento do presente feito. É a suma do 

essencial. DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, III, “b” do 

CPC/2015, OPINO pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo havido 

entre as partes para que surtam os efeitos jurídicos e legais, no caso 

entre JOSE DE SOUZA BENEVIDES e as requeridas MULTILASER 

INDUSTRIAL S.A. E D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME 

segundo consta termo de acordo JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração 

do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 15 de maio de 

2018. Juíz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010012-43.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE JESUS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010012-43.2017.8.11.0006. REQUERENTE: DANIEL DE JESUS 

RODRIGUES REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO 

feito pela Requerente com a Requerida no dia 28/04/2017. Assim, no ID 

8223117 as partes compuseram acordo, solicitando a devida 

HOMOLOGAÇÃO por este Juízo e consequente extinção e o arquivamento 

do presente feito. É a suma do essencial. DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, III, “b” do CPC/2015, OPINO pela HOMOLOGAÇÃO por 

sentença do acordo havido entre as partes para que surtam os efeitos 

jurídicos e legais, no caso entre DANIEL DE JESUS RODRIGUES e a 

requerida EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A segundo consta 

termo de acordo JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO 

DO MERITO. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face 

às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE ROSANGELA 

LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 
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na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 15 de maio de 2018. 

Juíz(a) de Direito.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 205566 Nr: 6994-87.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON ALVES BELMIRO, WELISON 

ANTONIO SALES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:16.225, ROECSON VALADARES SÁ - OAB:19.797

 De outro norte, inexistindo demais diligências a serem realizadas nem 

irregularidades a serem sanadas, tenho por preparado o presente 

processo, ordenando que o réu, seja submetido a julgamento, para cuja 

sessão DESIGNO o dia 18 de setembro de 2018, às 09h00min, no auditório 

do Tribunal do Júri desta Comarca.Intime-se o réu.Intimem-se o Ministério 

Público e a ilustre defesa, assim como as testemunhas arroladas para 

serem ouvidas em Plenário, requisitando-as caso necessário.Intimem-se e 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 229304 Nr: 759-36.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO CÉSAR SILVA DELUQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Vistos etc,

Não preenchidos os requisitos do art. 316 do CPP, e persistindo as 

mesmas razoes que ensejaram o decreto da prisão preventiva, indefiro o 

pedido perseguido pela defesa.

 Determino seja instaurado inquérito policial contra a testemunha Joao Vitor 

da Silva Cebalho por ter supostamente prestado falso testemunho em 

juízo.

 As partes nada requerendo neste ato processual quanto a diligências, 

declaro encerrada a instrução. Abra-se vista ao Ministério Público e à 

defesa para memoriais finais, vindo-me conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 227094 Nr: 12239-45.2017.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO NUNES FREIRE JORDÃO, ELAINE 

OLIMPIO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADROALDO ALVES GOULART 

- OAB:169.025 MG, PEDRO PAULO SILVA MACEDO - OAB:18079/MT

 Vistos etc,

Ante o teor da certidão de fls. 26, DEVOLVA-SE à origem, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 233984 Nr: 3812-25.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: 3ª VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFER GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304/mt

 Vistos etc,

Defiro o pedido da defesa de juntada do Substabelecimento e concedo 

para tanto o prazo de 05 (cinco) dias.

 Cumprida a finalidade, DEVOLVA-SE à origem, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 194643 Nr: 313-04.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO VIEIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAGNO VIEIRA DE CARVALHO, Filiação: 

Ana Verônica Vieira de Carvalho e Domingos Vieira de Carvalho, data de 

nascimento: 07/08/1988, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos etc;Os autos vieram conclusos para recebimento da 

denúncia, tendo sido MAGNO VIEIRA DE CARVALHO, denunciado pelo 

Ministério Público Estadual como incurso na prática do delito descrito no 

artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.Porém, compulsando os autos, 

verifica-se que as res furtivas – uma sacola de plástico contendo dois 

shorts de tactel e duas camisetas (termo de exibição e apreensão, juntado 

à fl. 16) - foram avaliadas em cinquenta reais, conforme termo de 

avaliação indireta encartado à fl. 40, tendo sido todos os objetos 

restituídos à vitima Sra. Eva Aparecida da Silva, conforme se infere do 

auto de entrega acostado à fl. 20.Observa-se que, segundo constou na 

denúncia, verbis: “(...) no dia dos fatos a vítima adquiriu as peças de 

roupas e as deixou dentro da charrete, saindo do local para se deslocar a 

outra loja. Contudo, ao retornar foi informada por uma pessoa 

desconhecida que dois rapazes haviam subtraído a referida sacola, razão 

porque acionou a Polícia Militar. Em diligências, os Militares localizaram o 

indiciado, que confessou ser o autor do delito e delatou o vulgo “Neguinho” 

(...)”.Logo, após análise detida dos autos, conclui-se desnecessário o 

recebimento da denúncia, bem como, o prosseguimento do feito, 

entendendo-se que este seja o caso de aplicação do princípio da 

insignificância, apesar de comprovada a materialidade do furto e haver 

indícios veementes da autoria delitiva.Faz-se necessária a avaliação das 

circunstâncias em que se desenrolou a ação criminosa, conjugando-se o 

valor da res furtiva, e ofensividade penal da conduta do réu. Ademais, 

conforme entendimento jurisprudencial, impor ao acusado a rispidez da 

condenação penal se mostra desproporcional e injusta, considerando o 

fato praticado pelo mesmo como atípico, pois incapaz de ofender à um 

bem jurídico tutelado pelo direito penal.Avaliando-se os dois bens jurídicos 

postos em contenda na presente ação; a liberdade do acusado e o 

patrimônio da vítima, desnivela-se o bom senso e a equidade em favor do 

primeiro, visto que a lesividade sobre o bem da vítima foi ínfimo.Outrossim, 

as ‘res furtivas’ foram restituídas, inexistindo assim prejuízo ao patrimônio 

da vítima, via de consequência, não vejo nenhum impeditivo para que seja 

reconhecido o delito de bagatela. É permitido, na maioria dos tipos, excluir 

desde logo, danos de pouca importância, havendo de se partir da 

asserção de que uma conduta somente pode ser proibida com uma pena 

quando resulta de todo incompatível com os pressupostos de uma vida 

pacífica, livre e materialmente assegurada.Há de se ressaltar que a 

legislação pátria não traz qualquer definição sobre o delito de bagatela, 

mas isto não impede que o Juízo avalie sua ocorrência, dentro da 

gradação qualificativa e quantitativa do injusto, permitindo que o fato 

penalmente insignificante seja excluído da tipicidade penal.Portanto, 

quando a conduta do agente, reproduzindo a descrição contida no tipo, 

não afeta, não atinge, nem ameaça o bem jurídico protegido, quando o agir 

se reveste de nenhuma, ou de inexpressiva potencialidade de dano social, 

quando a conduta atinge valores desprezíveis à consciência coletiva, 

inexiste adequação típica.Sobre a matéria, os Superiores Tribunais têm 

firmado entendimento:“1. A aplicação do princípio da insignificância, de 

modo a tornar a conduta atípica, exige sejam preenchidos, de forma 
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concomitante, os seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta 

do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau 

de reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa inexpressividade da 

lesão jurídica. 2. O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima 

circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do 

indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria 

proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes 

sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores 

penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, 

impregnado de significativa lesividade. O direito penal não se deve ocupar 

de condutas que produzam resultado cujo desvalor - por não importar em 

lesão significativa a bens jurídicos relevantes - não represente, por isso 

mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à 

integridade da própria ordem social. 3. Ordem concedida.” (Habeas Corpus 

110.475/SC -Relator: Min. Dias Toffol i  - Julgado em 

14/02/2012).PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. FURTO TENTADO. PRINCÍPIO DA 

INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. 

RECONHECIMENTO.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal 

Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser 

utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a 

finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade 

apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.2. O 

Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça estabeleceram 

os seguintes requisitos para a aplicação do princípio da insignificância 

como causa supralegal de exclusão da tipicidade: a) conduta minimamente 

ofensiva; b) ausência de periculosidade do agente; c) reduzido grau de 

reprovabilidade do comportamento; e d) lesão jurídica inexpressiva, os 

quais devem estar presentes, concomitantemente, para a incidência do 

referido instituto.3. Trata-se, na realidade, de um princípio de política 

criminal, segundo o qual, para a incidência da norma incriminadora, não 

basta a mera adequação do fato ao tipo penal (tipicidade formal), 

impondo-se verificar, ainda, a relevância da conduta e do resultado para o 

Direito Penal, em face da significância da lesão produzida ao bem jurídico 

tutelado pelo Estado (tipicidade material).4. Hipótese em que a 

recuperação dos bens subtraídos (7 frascos de xampu), de reduzido 

valor econômico (R$ 47,95), aliada à primariedade do denunciado, afastam 

a relevância penal da conduta e a repercussão social ou econômica do 

fato, permitindo o reconhecimento do delito de bagatela.5. Habeas corpus 

não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para, reconhecida a 

atipicidade material da conduta, determinar o trancamento da ação penal 

instaurada em desfavor do paciente.(HC 330.474/SP, Rel. Ministro 

GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 

01/02/2016).“EMENTA: APELAÇÃO. CRIMES CONTRA O PÃTRIMÔNIO. 

FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. IRRESIGNAÇÃO 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA 

COM BASE NO ART. 395 , INC.III , DO CPP . APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 

INSIGNIFICÃNCIA. CORREÇÃO. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL. 

MANUTENÇÃO DO ATO JUDICIAL ATACADO. Demonstrando os elementos 

carreados aos autos a presença dos requisitos para a incidência do 

princípio da insignificância (que na jurisprudência pátria mescla elementos 

configurativos do princípio da irrelevância penal do fato) - mínima 

ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da 

ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e 

inexpressividade da lesão jurídica provocada, conforme entendimento 

consolidado no Supremo Tribunal Federal, é cabível a rejeição da denúncia 

oferecida contra o apelado com fundamento no art.395 , inc. III , do CPP , 

porquanto, malgrado presente a tipicidade formal, ausente está a tipicidade 

material na conduta do recorrido. APELAÇÃO DESPROVIDA. POR 

MAIORIA.” (Apelação Crime Nº 70052179686, Sétima Câmara Criminal, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado 

em 18/12/2012, data depublicação: 22/001/2013)Não se esta a aprovar a 

conduta do denunciado, mas, tão somente de retirar a solução do celeuma 

da esfera do direito penal, dada à mínima lesividade do bem jurídico 

tutelado e total ausência do prejuízo da vítima.POSTO ISSO, aplicado o 

princípio da insignificância ou bagatela, deixo de receber a denúncia, o 

que faço com espeque no artigo 395, III, do CPP e, consequentemente, 

determino o arquivamento do feito, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.Notifique-se o M.P.P.R.I.C.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUCINEIDE ALVES 

BATISTA, digitei.

Cáceres, 15 de maio de 2018

Antônio Marcos Nolasco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 48966 Nr: 6115-66.2005.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIEL MIRANDA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Por estas razões, com fulcro no Art. 107, IV, c/c Art. 115, ambos do 

Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado MARCIEL 

MIRANDA VIEIRA, quanto aos crimes previstos nos Artigo 16, Lei n°. 

10.826/03, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, 

sem nenhuma outra causa de interrupção, suspensão ou impedimento da 

prescrição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 42177 Nr: 794-50.2005.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISVAL RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE COELHO DA 

ROCHA - OAB:1521

 Por estas razões, com fulcro no Art. 107, inciso IV, e Art. 109, “caput”, 

inciso VI, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

acusado FRANCISVAL RIBEIRO DA SILVA, qualificado nos autos, pela 

suposta prática do crime previsto no Artigo 45, da Lei nº. 3.688/1941, pela 

ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, sem nenhuma 

outra causa de interrupção, suspensão ou impedimento da 

prescrição.Ciência ao Ministério Público e à ilustre Defesa.Às 

providências.Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 230181 Nr: 1294-62.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. A. F. L., G. L. F. C. J., J. A. E. B., R. J. DE B., 

Z. B.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843, FRANCISCO DE ASSIS DO REGO MONTEIRO ROCHA 

JUNIOR - OAB:2907, JOÃO RAFAEL DE OLIVEIRA - OAB:56722, 

NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3878/AC, SAULO RONDON 

GAHYVA - OAB:13216, STALYN PANIAGO PEREIRA - OAB:6115, 

Tenarêssa A. de A. Della Líbera - OAB:7.031, THIAGO DE ABREU 

FERREIRA - OAB:5928/MT

 Vistos etc,

I – Em cumprimento ao disposto no Artigo 40, inc. I da Lei 8.625/93, após 

contato com a testemunha Dr. RINALDO SEGUNDO, designo audiência 

para sua inquirição para o dia 23 de marco de 2018, às 14h00min.

 II - Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário 

designados para a realização da referida audiência.

III – intime-se a defesa técnica.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 157727 Nr: 5437-70.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO RAMIRO DOS SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 142623 Nr: 430-34.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS FERNANDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA FARIA OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 146470 Nr: 4690-57.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR BACA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 152934 Nr: 160-73.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DA SILVA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 148924 Nr: 7495-80.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:16.225

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 229981 Nr: 1169-94.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO FRANCISCO 

LEITE - OAB:22853/MT

 Vistos etc,

Cuida-se de pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA, formulado 

pelo denunciado LUCINEI MARINHO DA SILVA às fls. 130/132, 

hodiernamente segregados ao cárcere, uma vez que lhe é imputada a 

prática do delito previsto no Art. 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal 

c/c Art. 61,II, “h” do Código Penal c/c artigo 70 do Código Penal.

 Colhido o parecer, o Ministério Público manifestou-se pela manutenção do 

decreto preventivo (fls. 133/134).

É o que merece relato. DECIDO.

 A prisão em flagrante do denunciado fora convertida em preventiva em 

razão da existência da conveniência da Instrução penal e garantia da 

ordem pública, porquanto presentes os requisitos do Art. 312 e 313, inciso 

I do Código de Processo Penal (fls. 113/114).

 Para revogação da prisão preventiva já decretada em desfavor dos 

denunciados, necessária a observância ao Art. 316 do Código de 

Processo Penal que viabiliza ao juiz a revogação da prisão preventiva se, 

no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista.

 Contudo, não vislumbro nos autos, qualquer alteração das condições do 

denunciado apta a ensejar a revogação do decreto preventivo, razão pela 

qual seu indeferimento é medida que se impõe. Ademais, as condições 

pessoais do denunciado não são suficientes a afastar o decreto 

preventivo, mormente cuidando-se de crime descrito no Art. 157, §2º, 

incisos I, II e V, do Código Penal c/c Art. 61,II, “h” do Código Penal c/c artigo 

70 do Código Penal.

Isto porque, presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes 

da autoria delitiva, associados à periculosidade do agente, sendo 

necessária a manutenção da prisão do denunciado.

Ex positis, em consonância com o parecer ministerial de fls. 133/134, com 

fulcro nos Arts. 312, 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, 

INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA pleiteado 

pelo denunciado LUCINEI MARINHO DA SILVA e mantenho sua prisão, nos 

termos da decisão que a decretou.

Ciência ao Ministério Público e à ilustre Defesa.

Da defesa escrita fl. 129 (CPP, Art. 396-A):

I - Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 
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sumária (CPP, Art. 397) dou regular prosseguimento ao feito.

II – Nos termos do Art. 399, do Código de Processo Penal, DESIGNO 

audiência de Instrução e Julgamento para o dia 10/04/2018, ÀS 16h00MIN. 

(CPP, Art. 399).

 III - Na audiência de instrução e julgamento, proceder-se-á à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e defesa, nesta ordem e 

interrogatório do réu, passando-se, em seguida, aos debates e prolação 

de decisão (CPP, Art. 400).

IV – Requisite-se o réu.

V - Intimem-se o Ministério Público e a ilustre Defesa.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário para realização do 

ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 229304 Nr: 759-36.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO CÉSAR SILVA DELUQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Vistos etc,

Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o Ministério Público aporte 

aos autos o atual endereço da testemunha Aramis da Silva (fl. 169) e 

demais testemunhas faltantes.

 Redesigno dia 15 de maio de 2018, às14h00min, para audiência em 

continuidade.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 20595 Nr: 1565-33.2002.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO FERREIRA COSTA, ADRIANO 

DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Por estas razões, com fulcro no Art. 107, IV, c/c Art. 115, ambos do 

Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado ADRIANO 

DOMINGOS, quanto aos crimes previstos nos Artigo. 155, §4°, incisos I e 

IV, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 29, todos do Código Penal, pela 

ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, sem nenhuma 

outra causa de interrupção, suspensão ou impedimento da 

prescrição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 159875 Nr: 7649-64.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON CAMPOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO - OAB:10631

 Ex Positis, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado JEFERSON CAMPOS SANTOS, qualificado nos 

autos, em virtude da expiração do prazo da Suspensão Condicional do 

Processo, sem revogação, com espeque no Art. 89, § 5º, da Lei 9.099/95.

 Procedam-se às anotações necessárias, oficiando-se ao Instituto de 

Identificação do Estado de Mato Grosso e ao TRE/MT.

 Após, arquivem-se, os autos com as anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 165635 Nr: 2706-67.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.J.S., MARCELO JACINTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR RODRIGUES - 

OAB:6166-MT

 Vistos etc,

Aportou informações acerca da impossibilidade de comparecimento da i. 

Promotora de Justiça por motivos médicos, razão pelo qual, acolho o 

pedido verbal, pois motivada sua ausência. Assim, redesigno o ato para o 

dia 18 de dezembro de 2018, às 16h00min. Intimem-se as pessoas a 

serem ouvidas. Saem os presentes intimados. Intime-se o Douto Causídico 

Julio César Rodrigues. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 139488 Nr: 9108-72.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO JUNIELSON SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BRETAS FERNANDES - 

OAB:241800

 Vistos etc,

Aportou informações acerca da impossibilidade de comparecimento da i. 

Promotora de Justiça por motivos médicos, razão pelo qual, acolho o 

pedido verbal, pois motivada sua ausência. Diga o Ministério Público 

acerca das testemunhas não intimadas e a Defesa acerca da não 

intimação do acusado para fornecer seu paradeiro. Saem os presentes 

intimados. Intime-se o Douto Causídico. Às providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 150126 Nr: 8847-73.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARNABÉ RAMOS DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIZÂNGELA POUSO GOMES 

- OAB:5390/MT

 Ex Positis, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado BARNABÉ RAMOS DE CAMPOS, qualificado 

nos autos, em virtude da expiração do prazo da Suspensão Condicional 

do Processo, sem revogação, com espeque no Art. 89, § 5º, da Lei 

9.099/95.

 Procedam-se às anotações necessárias, oficiando-se ao Instituto de 

Identificação do Estado de Mato Grosso e ao TRE/MT.

 Após, arquivem-se, os autos com as anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 144134 Nr: 2067-20.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO DE JESUS BENEVIDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICENTE ANDREOTTO JUNIOR 

- OAB:9207

 Ex Positis, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado BENEDITO DE JESUS BENEVIDES, qualificado 

nos autos, em virtude da expiração do prazo da Suspensão Condicional 

do Processo, sem revogação, com espeque no Art. 89, § 5º, da Lei 

9.099/95. Procedam-se às anotações necessárias, oficiando-se ao 

Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso e ao TRE/MT. Após, 

arquivem-se, os autos com as anotações necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 159875 Nr: 7649-64.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON CAMPOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO - OAB:10631

 Ex Positis, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado JEFERSON CAMPOS SANTOS, qualificado nos 

autos, em virtude da expiração do prazo da Suspensão Condicional do 

Processo, sem revogação, com espeque no Art. 89, § 5º, da Lei 9.099/95. 

Procedam-se às anotações necessárias, oficiando-se ao Instituto de 

Identificação do Estado de Mato Grosso e ao TRE/MT. Após, arquivem-se, 

os autos com as anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 150126 Nr: 8847-73.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARNABÉ RAMOS DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIZÂNGELA POUSO GOMES 

- OAB:5390/MT

 Ex Positis, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado BARNABÉ RAMOS DE CAMPOS, qualificado 

nos autos, em virtude da expiração do prazo da Suspensão Condicional 

do Processo, sem revogação, com espeque no Art. 89, § 5º, da Lei 

9.099/95. Procedam-se às anotações necessárias, oficiando-se ao 

Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso e ao TRE/MT. Após, 

arquivem-se, os autos com as anotações necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 144134 Nr: 2067-20.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO DE JESUS BENEVIDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICENTE ANDREOTTO JUNIOR 

- OAB:9207

 Ex Positis, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado BENEDITO DE JESUS BENEVIDES, qualificado 

nos autos, em virtude da expiração do prazo da Suspensão Condicional 

do Processo, sem revogação, com espeque no Art. 89, § 5º, da Lei 

9.099/95. Procedam-se às anotações necessárias, oficiando-se ao 

Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso e ao TRE/MT. Após, 

arquivem-se, os autos com as anotações necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 150126 Nr: 8847-73.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARNABÉ RAMOS DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIZÂNGELA POUSO GOMES 

- OAB:5390/MT

 Vistos em correição;

Em análise aos autos verifico que o réu não vem cumprindo as condições 

conforme estipulado no termo de audiência.

 Nesse pormenor, determino que seja feita a sua intimação para no prazo 

de 10 (dez) dias, cumprir com o acordado, sob pena de revogação do 

benefício.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 144134 Nr: 2067-20.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO DE JESUS BENEVIDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICENTE ANDREOTTO JUNIOR 

- OAB:9207

 Vistos em correição;

Em análise aos autos verifico que o réu não vem cumprindo as condições 

conforme estipulado no termo de audiência.

 Nesse pormenor, determino que seja feita a sua intimação para no prazo 

de 10 (dez) dias, cumprir com o acordado, sob pena de revogação do 

benefício.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 159875 Nr: 7649-64.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON CAMPOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO - OAB:10631

 Vistos em correição;

Em análise aos autos verifico que o réu não vem cumprindo as condições 

conforme estipulado no termo de audiência.

 Neste pormenor, determino que seja feita a sua intimação para no prazo 

de 10 (dez) dias, cumprir com o acordado, sob pena de revogação do 

benefício.

 Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 228979 Nr: 508-18.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMERSON RIBEIRO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GONÇALVES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:60.332/PR

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 163022 Nr: 311-05.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICENTE ANDEREOTTO 

JUNIOR - OAB:9.207

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 202044 Nr: 4704-02.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELESBÃO DOS PASSOS VELOZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Idário Pereira da Silva - 

OAB:MT0021450

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 154232 Nr: 1616-58.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DELUQUE DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 68921 Nr: 6383-52.2007.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - 

OAB:99063/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - 

OAB:99063/MG

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 40305 Nr: 5450-84.2004.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO ARONI FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA CRISTIANE RIBEIRO - 

OAB:113566/MG

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 144134 Nr: 2067-20.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO DE JESUS BENEVIDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICENTE ANDREOTTO JUNIOR 

- OAB:9207

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 159875 Nr: 7649-64.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON CAMPOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO - OAB:10631

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 150126 Nr: 8847-73.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARNABÉ RAMOS DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIZÂNGELA POUSO GOMES 

- OAB:5390/MT

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 206897 Nr: 7913-76.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos, etc.

Analisando o v. Acórdão de fls.134, verifica-se, à unanimidade, proveu o 

recurso.

Destarte, cumpra-se a sentença penal condenatória nos termos do 

venerando acórdão.

As providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 189957 Nr: 8251-84.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMÃO RAMOS DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES, José Mauricio Jorge 

da Cunha - OAB:2.493 MT

 Vistos, etc.

Analisando o v. Acórdão de fl.199-v, verifica-se que, à unanimidade, 

desproveu o recurso.

Destarte, determino o cumprimento da sentença prolatada nos autos.

As providências.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 1347 Nr: 123-42.1996.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR BELARMINO, JASTON LINHARES 

DOS SANTOS, GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, NILTON ANTONIO 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERALDO BATISTA FILGUEIRA 

- OAB:864, LUCY ROSA DA SILVA - OAB:2613, SAID HAMID CHARAF 

BDINE - OAB:17.535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA - OAB:864, LUCY ROSA DA SILVA - OAB:2613, SAID HAMID 

CHARAF BDINE - OAB:17.535

 Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial retro e com 

fulcro nos artigos 107, IV, c/c art. 109, inciso III e art. 112, I, todos do 

Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de GERALDO 

RODRIGUES DOS SANTOS, JASTON LINHARES DOS SANTOS, JURANDIR 

BELARMINO e NILTON ANTONIO DE OLIVEIRA, com relação ao crime pelo 

qual foram condenados, face à ocorrência da prescrição executória.Por 

fim, tendo em vista a prescrição da pretensão executória, (...) Com o 

trânsito em julgado, procedidas às anotações, comunicações e baixas de 

estilo, arquive-se.P.R.I.C.Cáceres, 23 de abril de 2018.Graciene Pauline 

Mazeto Correa da Costa Juíza de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 180288 Nr: 2431-84.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MADALENA SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES, PAULO CÉSAR 

FERREIRA DA CUNHA - OAB:6701

 Deverá o sr. Oficial de Justiça ao intimar a recuperanda, proceder a 

leitura das obrigações a serem cumpridas em razão da progressão de 

regime que ora lhe foi concedida, explicando-as ao mesmo, e indicando 

que a ausência de cumprimento das obrigações determinadas nesta data 

poderá acarretar na regressão de seu atual regime de pena. Na mesma 

oportunidade deverá o sr. Meirinho colacionar a ciência do mesmo junto a 

cópia da presente decisão, que oportunamente será juntada aos autos 

pelo sr. gestor.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar encaminhando cópia 

da presente decisão para que tome conhecimento sobre a situação do 

reeducando, consignando-se que, caso a mesmo seja encontrado fora de 

sua residência após as 19 horas e antes das 06h00min, deverá promover 

o recolhimento deste e encaminhá-lo à Cadeia Pública. Em relação à 

frequência em programa assistencial a ser estabelecido pela Secretaria de 

Assistência Social da Prefeitura Municipal de Cáceres/MT, pelo período do 

atual regime de pena, determino à reeducanda que compareça junto a 

mesma no prazo de 15 (quinze) dias para que seja indicado qual o 

programa efetivamente participará.Oficie-se à Secretaria de Assistência 

Social da Prefeitura Municipal de Cáceres/MT, encaminhando cópia da 

presente decisão.Sirva cópia da presente como mandado de intimação e 

alvará de soltura em favor de Maria Madalena Soares da Silva, se por 

outro motivo não estiver presa. Notifique-se o i. representante do 

Ministério Público.Ciência à Defesa da apenada.Intime-se e 

Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 223366 Nr: 9491-40.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON CÂNDIDO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Visto.

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no 

art. 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa excludente da 

culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de extinção da 

punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

31/01/2018, às 13h50min, oportunidade em que será tomada a declaração 

do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e 

defesa, bem como eventuais esclarecimentos de peritos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e ao final, interrogatório dos réus, 

tudo de acordo com a nova sistemática estabelecida pela lei 11.719/2008, 

mais precisamente no seu artigo 400 do CPP.

 Expeçam-se precatórias (CPP, art. 222), se necessário, bem como 

mandados e ofícios pertinentes.

Intime-se o acusado para comparecer à audiência designada 

acompanhados de seus defensores.

Notifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 223366 Nr: 9491-40.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON CÂNDIDO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Visto.

 Analisando a peça acusatória, verifico que a mesma preenche os 

requisitos do art. 41, CPP, bem como demonstra estar presentes a prova 

da materialidade e indícios suficientes da autoria, razão pela qual, recebo 

a denúncia em todos os seus termos.

Cite-se o acusado EMERSON CÂNDIDO GOMES DA SILVA para oferecer 

defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, cientificando-lhe 

sobre a advertência do parágrafo segundo do art. 396-A, 396 e 396-A do 

Código Processual Penal.

Conste do mandado citatório que o Senhor Oficial de Justiça deverá 

questionar o acusado se o mesmo possui condição financeira para 

constituir advogado, entretanto, se a resposta for negativa, então, desde 

já, nomeio o nobre Defensor Público atuante nesta comarca para 

apresentar resposta à acusação no mesmo prazo (10 dias, art. 396-A, 

§2º, CPP).

Proceda-se a juntada da denúncia às folhas subsequentes àquelas de 

movimentação dos autos e juntada de peças, e consequente renumeração 

do feito.

Determino a expedição da certidão criminal circunstanciada dos 

denunciados.

 COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia aos órgãos de praxe 

(Cartório Distribuidor, Instituto de Identificação Criminal do Estado, 

INFOSEG (banco de dados de antecedentes criminais), bem como ao 

correspondente no âmbito federal e à Delegacia de Polícia, de onde 

proveio o procedimento inquisitorial respectivo), CERTIFICANDO-SE as 

comunicações nos autos.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Diligências necessárias.

Cumpra-se.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 106536 Nr: 1006-88.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Granel Indústria e Comércio de Alimentos Ltda, 

Elton Arena Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:OAB/MT 12560, Marcelo Alvaro Campos das Neves Ribeiro - 

OAB:15.445, Marcos Antonio Almeida Ribeiro - OAB:5.308 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para manifestar acerca da certidão negativa de fls. 

101, no prazo de 05(cinco) dia.s

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108365 Nr: 1751-68.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Riediger, Vilmar Riediger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Localidade: bairro Centro

Finalidade da Diligência: Citação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43771 Nr: 436-15.2010.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euclides Geraldo Trabachin
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agromil Representações e Insumos-SONTAG, 

Bayer S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:8745-B, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Carrelo Silva - 

OAB:6602/MT, MIZAEL DE SOUZA - OAB:16842, Nady Dequech - 

OAB:232445/SP, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT, Sergio 

Pinheiro Marçal - OAB:OAB/SP 91.370

 INTIMAÇÃO do advogado Dr. MIZAEL DE SOUZA OAB/MT 16.842 para 

devolução dos autos em atraso, no prazo de três dias, sob pena de busca 

e apreensão e aplicação das penalidades do art. 234, §§1º ao 5º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 32886 Nr: 1087-52.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laercio Martins Cardoso, Ademir Martins 

Cardoso, Juliana Silveira Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Ildo Roque Guareschi - OAB:5417-B, João Batista de 

Almeida - OAB:20758, Sérgio Henrique Guareschi - OAB:9724B

 INTIMAÇÃO da advogada Dra. Aldorema Viana Reginato, OAB/MT 3500-B, 

para devolução dos autos em atraso, no prazo de três dias, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do art. 234, §§1º ao 5º 

do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29155 Nr: 455-60.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Luiz Gaino, Idair Peron Ferrari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MS13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o do autor para manifestar acerca da certidão negativa de fls. 

234/235, no prazo de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103185 Nr: 3059-76.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro Giovani de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A, Cristiane Belinati Garcia Lopes - 

OAB:11877/MT, Cristiane Bellinati Garcia Lopes - OAB:11.877-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para apresentar a planilha atualizada do débito, no prazo 

de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 655 Nr: 64-57.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Resino Neto, João Resino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Italo Domicio Borba - 

OAB:MT/5208, Valquíria Pereira Barbosa - OAB:MT4130

 Intimo o autor para manifestar acerca da certidão de fls. 477, no prazo de 

05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2188 Nr: 540-32.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egon Roth, Silvio Zulli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:3473-A, Alexandre Mazzer Cardoso - OAB:9749-B, Carlos 

Eduardo Maluf Pereira - OAB:10407/MT, Cassio de Almeida 

Ferreira - OAB:13.441 - E, Gisele Raquel Zulli - OAB:10397/MT, Paulo 

Sérgio Daufenbach - OAB:5325-MT, Silvano Macedo Galvão - 

OAB:4.699

 Intimo o credor para apresentar a planilha atualizada do débito, no prazo 

de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88916 Nr: 1250-22.2013.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wandyr Pereira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton Vanni Catunda - 

OAB:7372/MT

 Intimo o autor para manifestar acerca da certidão negativa de fls. 118, no 

prazo de 05(cinco) dias .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84423 Nr: 3618-72.2011.811.0005

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Rosevaldo Severo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.Vale - Cooperativa Agrícola Mista Vale do 

Piquiri Ltda, Oliseu Batista Ferreira, Maria de Fátima de Souza Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 Intimo as partes para apresentarem memoriais finais, no prazo de 

15(quinze) dias, conforme decisão de fls. 320.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 96879 Nr: 81-29.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alisson França dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 Código n. 96879

DESPACHO

Vistos, etc.

Cumpra-se, integralmente, o despacho de fl. 211.

Após, volte-me os autos conclusos.

Às providências.

Diamantino/MT, 09 de maio de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 120694 Nr: 3553-67.2017.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio dos Santos, Luciano Francisco de 

Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Admilson de Souza Oliveira - 

OAB:21790/O, NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - OAB:15481

 Certifico que foi proferida sentença condenatória às fls. 199/208; carga a 

representante do Ministerio Público em 04/04/2018;

Certifico ainda que:

• o Recurso de Apelação de fls. 213 (MP) é tempestivo.

• o Recurso de Apelação interposto pela defesa do Acusado Mauricio dos 

Santos é tempestivo, uma vez que o Acusado assinou Termo de Apelação 

às fls. 215 e não houve intimação de seu Defensor para apresentar as 

Razões do Recurso.

• as Razões do Recurso do Ministério Público são tempestiva (carga 

gerada em 19/04/2018).

• o Recurso de Apelação interposto pela defesa do Acusado Luciano 

Francisco de Paula é tempestivo, uma vez que o Acusado assinou Termo 

de Apelação às fls. 216 e não houve intimação de seu defensor para 

apresentar as Razões do Recurso.

• as contrarrazões apresentadas pela defesa do Acusado Mauricio dos 

Santos são tempestiva.

Certifico finalmente que a Certidão de Intempestividade de fls. 236 está 

incorreta.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 122696 Nr: 4419-75.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, marcosWagner Santana Vaz - OAB:14783

 Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO 

PREVENTIVA, de modo que, ante a presença dos requisitos do art. 312 do 

Código de Processo Penal e ausência de motivos suficientes para 

alteração da medida, mantenho a segregação do acusado GIL 

LINDERBERG BARBOSA VALENTIN.Por fim, considerando que o Ministério 

Público desistiu da oitiva da vítima Iara Aparecida Camargo (fl. 114-V), 

designo audiência para interrogatório do acusado, a realizar-se no dia 11 

de junho de 2018, primeira data livre na pauta, às 16h00.INTIMEM-SE o 

Ministério Público e a Defesa.Às providências.Diamantino/MT, 14 de maio 

de 2018.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 119941 Nr: 3245-31.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roseane da Silva Correa, Marco Antonio 

Ferreira, Luiz Felipe Nonato da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Eder Pereira de Assis - OAB:8066/MT

 Código n. 119941

DESPACHO

Vistos, etc.

Determino a juntada da mídia com a oitiva da adolescente Tamara Nonato 

de Almeida.

Empós, abra-se nova vista ao MPE.

 Às providências.

Diamantino/MT, 14 de maio de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 96245 Nr: 3228-97.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Carlos Scandiel dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Rodrigues Filho 

- OAB:OAB/MT 14225, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 Autos n. 3228-97.2014.811.0005

Código n. 96245

DESPACHO

Vistos etc.

Considerando que o endereço do recuperando situa-se na Comarca de 

Nobres/MT, determino a remessa do presente executivo de pena ao Juízo 

da Vara de Execuções Penais daquela Comarca para as providências 

pertinentes ao regular cumprimento da pena aplicada ao recuperando.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se URGENTEMENTE expedindo o necessário.

Às providências.

Diamantino/MT, 14 de maio de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 119032 Nr: 2880-74.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Beia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO 

DOMICILIAR e mantenho a medida cautelar outrora imposta ao acusado 

EDILSON BEIA.INTIMEM-SE o Ministério Público e a Defesa acerca desta 

decisão.Empós, abra-se vista ao MPE e a defesa para apresentação de 

memoriais finais, nesta ordem.Às providências.Diamantino/MT, 14 de maio 

de 2018.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 82199 Nr: 892-28.2011.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Maria da Conceição, Jussara Alves de Arruda 

da Silva, Joel Davino da Silva, João Aureliano da Silva, Leticia Lazzari 

Fantin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Carvalho Santana - 

OAB:7066/MT, João Batista dos Anjos - OAB:6658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Intimação do Patrono das Partes para requererem o que de direito no 

prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 82914 Nr: 1746-22.2011.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleide Maria Anzil, Jairo Rogério da Silva Jandir, Poliana 

Pereira Cardoso, Rosinete Soares da Silva, Marta Maria de Santana Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Intimação do Patrono das Partes para requererem o que de direito no 

prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 100171 Nr: 1533-74.2015.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walle Arruda de Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Carvalho Santana - 

OAB:7066/MT

 Intimação do Patrono das Partes para requererem o que de direito no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 109534 Nr: 2348-37.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes Maria Lourenço

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Eduardo de Siqueira 

Paese - OAB:16328/MT, Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 109534

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos, etc.

Ante a informação de escusa contida à f. 72, revogo a nomeação anterior 

e nomeio como perito o Dr. Rafael Cbel Zuriaga, que deverá ser certificado 

de que para o desempenho de sua função poderá se utilizar de todos os 

meios necessários e instruir o laudo com desenhos, fotografias e 

quaisquer outras peças que entender pertinentes, devendo também 

responder satisfatoriamente aos quesitos apresentados. (art. 473, NCPC).

Verificando a Gestora Judicial, que os quesitos encontram-se depositados 

nos autos, encaminhe-os imediatamente ao perito judicial. De outra banda, 

se não houver os quesitos, intimem-se às partes pelos patronos.

 Fixo de imediato o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da realização 

do exame/vistoria/avaliação, para a entrega do laudo em cartório (art. 465, 

NCPC), que poderá ser prorrogado por motivo justificado e impossibilidade 

de apresentação do laudo nesse ínterim (art.476, NCPC).

 Após a entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, intimem-se as 

partes, por meio de seus advogados constituídos, para, querendo, 

manifestarem-se sobre o laudo do perito no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual 

prazo, apresentar seu respectivo parecer.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Diamantino/MT, 14 de maio de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 104158 Nr: 178-92.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Taques, Fabio Taques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR ROGERIO GRIPP DA 

SILVEIRA - OAB:21129/O, Edgar Rogério Gripp da Silveira - 

OAB:OAB/MT 21129-O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 90 DIAS

 AUTOS Nº 178-92.2016.811.0005 CÓDIGO 104158

ESPÉCIE: Ação penal

AUTOR(ES): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

REUS(S): Fabio Taques e Fabiano Taques

INTIMANDO: Fabio Taques, , brasileiro, nascido em 11/8/1989, natural de 

Cuiabá-MT, RG 1986164-8 SSP/MT e CPF 027.584.061-10, filho de Jocilene 

Amélia Taques.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO RÉU, acima indicado, em lugar incerto e não 

sabido do inteiro teor da sentença condenatória, cujo dispositivo vai 

abaixo transcrito.

DISPOSITIVO DA SENTENÇA: (...) i) julgo parcialmente procedente a 

denúncia para condenar Fábio Taques (brasileiro, convivente, servente de 

pedreiro, inscrito no CPF n. 027.584.061-10, portador da Carteira de 

Identidade RG n. 1986164-8 SSP/MT, nascido aos 11.8.1989 em 

Cuiabá/MT, filho de Jocilene Amelia Taques, residente e domiciliado na Rua 

Curitiba, n. 135, Bairro Jardim Alvorada, Diamantino/MT) como incurso no 

artigo 180, caput, do Código Penal e artigo 244-B da Lei n. 8.069/90; - 

improcedente a denúncia para absolver Fabiano Taques (brasileiro, 

casado, lavador, nascido aos 11.8.1989 em Cuiabá/MT, filho de Jocilene 

Amelia Taques, residente e domiciliado na Rua Quatrocentos e dez, 

Quadra 120, n. 10, Bairro Tijucal, Cuiabá/MT) o que faço com fulcro 

assente no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Em 

decorrência do concurso material (artigo 69 do Código Penal) a pena final 

é de 02 anos de reclusão e 10 dias multa. Levando em conta a situação 

financeira do acusado fixo o valor do dia multa em um trigésimo do salário 

mínimo vigente ao tempo do fato. - Regime inicial de cumprimento de pena: 

Nos termos do artigo 33, § 2o., alínea c, do Código Penal, determino o 

aberto como regime inicial de cumprimento da pena. - Recurso em 

liberdade: O acusado poderá aguardar o trânsito em julgado em liberdade, 

pois ausente elemento apto para decretar a prisão preventiva (artigo 312 

do Código de Processo Penal). - Disposições finais: Deixo de condenar o 

acusado ao pagamento das custas e despesas processuais ante o seu 

escasso recurso financeiro. Transitada esta sentença em julgado: - 

expeça-se guia definitiva de execução de pena; - oficie-se ao Instituto de 

Identificação deste Estado e ao Instituto de Identificação Cível e Criminal 

Nacional, bem como a Delegacia de Polícia Diamantino/MT e, ainda, ao 

Tribunal Regional Eleitoral, informando sobre a condenação. P. R. I. C.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 97951 Nr: 579-28.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katia de Camargo - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 Código n. 97951

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências da 

Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, entendo por bem redesignar 

a audiência anteriormente agendada, para o dia 10 de setembro de 2018, 

às 14h:30min.

Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 14 de maio de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 101700 Nr: 2326-13.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enio Desbessel, Luiz Carlos Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edna Marcia Campos do 

Nascimento - OAB:9882/O, RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - 

OAB:11011

 Código n. 101700

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências da 

Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, entendo por bem redesignar 

a audiência anteriormente agendada, para o dia 02 de outubro de 2018, às 

13h:30min.
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Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 15 de maio de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 120693 Nr: 3552-82.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeova Silva dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Código n. 120693

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências da 

Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, entendo por bem redesignar 

a audiência anteriormente agendada, para o dia 03 de outubro de 2018, às 

16h:30min.

Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 15 de maio de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 104215 Nr: 213-52.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Código n. 104215

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências da 

Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, entendo por bem redesignar 

a audiência anteriormente agendada, para o dia 02 de outubro de 2018, às 

16h:30min.

Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 15 de maio de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 98500 Nr: 834-83.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oedson Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LUIS TIMIDATI - 

OAB:13528

 Código n. 98500

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências da 

Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, entendo por bem redesignar 

a audiência anteriormente agendada, para o dia 02 de outubro de 2018, às 

15h:30min.

Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 15 de maio de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 101669 Nr: 2307-07.2015.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heberson Rodrigues Ferreira de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Carvalho Santana - 

OAB:7066/MT

 Código n. 101669

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências da 

Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, entendo por bem redesignar 

a audiência anteriormente agendada, para o dia 26 de setembro de 2018, 

às 17h:00min.

Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 15 de maio de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 103962 Nr: 46-35.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCdES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EACdA, AMdA, CdAP, ALCdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 103962

DESPACHO

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de f. 67.

CERTIFIQUE-SE nos autos se houve, ou não, a citação da Sra. Antonia 

Lorena de Cruz Almeida, bem como certifique-se o decurso de prazo para 

apresentação de contestação.

 DESIGNO o dia 23 de agosto de 2018, às 13h30min, para audiência de 

instrução e julgamento.

Para tanto, intime(m)-se a(s) partes, eventuais testemunhas, a Defesa e o 

Ministério Público.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Diamantino/MT, 14 de maio de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 114761 Nr: 682-64.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juviano Lincoln

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedita Rosalina Pereira - 

OAB:3380-MT

 Código n. 114761

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências da 

Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, entendo por bem redesignar 

a audiência anteriormente agendada, para o dia 10 de setembro de 2018, 

às 13h:30min.

Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.
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 Às providências.

Diamantino/MT, 14 de maio de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 90402 Nr: 2711-29.2013.811.0005

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NdSdS, RMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcenor Alves de Souza - 

OAB:3670-A, Éris Alves Pondé - OAB:13.830

 Código n. 90402

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências da 

Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, entendo por bem redesignar 

a audiência anteriormente agendada, para o dia 27 de setembro de 2018, 

às 14h:00min.

Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 15 de maio de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 123291 Nr: 109-89.2018.811.0005

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENdS, SAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE DIAMANTINO - MT

JUIZO DA QUINTA VARA - JUIZADO ESPECIAL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: CITAÇÃO 30 DIAS

AUTOS N.º 109-89.2018.811.0005 código: 123291

ESPÉCIE: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

PARTE RÉ: Elizangela Nonata da Silva e Silas Antonio Rosa

CITANDO: Requerido(a): Elizangela Nonata da Silva, Cpf: 99857812104, 

Rg: 1843693 SSP MT Filiação: João Nonato da Silva e Clarina Lima da Silva, 

data de nascimento: 10/01/1981, brasileiro(a), natural de Alto paraguai-MT, 

convivente, Endereço: lugar incerto e não sabido

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 17/01/2018

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de Perda ou Suspensão ou 

Restabelecimento do Poder Familiar promove em face de Elizangela Nonata 

da Silva, consta na exordial que, os infantes L. G. DA . S. R. , M. L. DA S., 

foram acolhidos institucionalmente nesta cidade por meio de decisão 

proferida em 16/09/2016, pelo Juízo desta Comarca nos autos d Medida 

Protetiva nº 1024-80.2014.811.0005, que tramita junto à Quinta Vara. 

Inicialmente, a medida judicial foi proposta, em abril de 2014, por 

envolvimento dos genitores com uso de drogas e álcool, visando ao 

acompanhamento psicossocial e inclusão da família em programas sociais 

do município. Tais medidas ratificadas em audiência realizada em junho de 

2014. Tais medidas não vinham surtindo efeitos e, consequentemente as 

crianças permaneciam em situação de vulnerabilidade, o que motivou o 

primeiro pedido de acolhimento institucional, em julho de 2014. Evidenciado, 

que os requeridos não possuem condições de continuar exercendo o 

poder familiar dos infantes em epígrafe, justifica-se que dele sejam 

destituídos, sendo cabível liminar de suspensão do poder familiar, 

possibilitando de imediato a colocação das crianças sob a guarda de 

pretendentes à adoção, com observância do Cadastro Nacional de 

Adoção. Os requeridos indubitavelmente feriram os deveres inerentes ao 

poder familiar. Além de não suprirem as necessidades básicas das 

crianças, as expôs a inúmeros riscos, pois, na companhia dos pais, não 

recebiam cuidados adequados de saúde, alimentação e higiene e ainda 

eram diariamente expostas às drogas utilizadas pela genitora. Apto o 

genitor a ter a guarda dos quatro filhos maiores, aponta não ter condições 

de assumir os cuidados com os dois filhos menores, assentindo por isso 

com a adoção de ambos por pessoas idôneas que venham a exercer o 

papel que originalmente lhe incumbe. Visando resguardar o interesse dos 

infantes o, o Ministério Público requer: A suspensão do poder familiar de 

Elizângela Nonato da Silva e Silas Antônio Rosa, sobre os filhos L.G.da S. 

R e M. L. Que seja imediatamente realizada pesquisa junto as pessoas 

habilitadas no cadastro de adoção a fim de verificar possíveis 

interessados em adotar dois infantes.Que os interessados em adoção 

sejam encaminhados para acompanhamento junto a equipe do CREAS, que 

é responsável atualmente pelo acompanhamento das crianças acolhidas 

no Lar Anjo Gabriel. Seja o presente distribuído em dependência à Medida 

Protetiva 1024-80.2014.811.0005(92636). Que a demanda ao final seja 

julgada procedente, para que se concretize a destituição do poder familiar 

dos requeridos, relativamente às crianças especificadas nesta exordial.

 DESPACHO: Processo nº 109-89.2018.811.0005 – Código 123291 Vistos. 

Trata-se de ação de destituição do poder familiar c/c medida liminar de 

colocação em família substituta, proposta pelo Ministério Público Estadual 

em face de Elizângela Nonato da Silva e Silas Antônio Rosa, a fim de 

resguardar os direitos dos menores institucionalizados Luiz Gustavo da 

Silva Rosa e Mateus Lucas da Silva.Houve suspensão do poder familiar 

dos genitores e através de buscas junto ao Cadastro Nacional de Adoção 

foi localizado o casal Francislei Eugenio Nogueiro e Lucinda Maria de 

Barros interessados na adoção dos infantes Luiz e Mateus, conforme 

certidão de fl. 68.Determinado a realização de estudo psicossocial junto 

aos pretendentes, aportou-se relatório de fls. 98/99.Em seguida, foi 

autorizado o passeio dos menores Luiz Gustavo e Mateus Lucas no sítio 

dos pretendentes a adoção, durante os dias 30.03.2018 a 

01-04.2018.Relatório psicossocial às fls. 110/111. Às fls. 115-116 o MPE 

requer o deferimento de guarda provisória das crianças Luiz Gustavo da 

Silva Rosa e Mateus Lucas da Silva aos interessados Francislei e 

Lucinda.É o relato. Decido.Verifico que é prudente a concessão da guarda 

provisória de Luiz Gustavo da Silva Rosa e Mateus Lucas da Silva ao 

casal Francislei Eugenio Nogueiro e Lucinda Maria de Barros, eis que, 

conforme consta dos autos, os interessados estão devidamente 

habilitados no Cadastro de pretendentes à adoção e manifestam grande 

interesse em adotar as crianças.Outrossim, extrai-se dos relatórios 

psicossociais juntados aos autos que o casal apresenta bom ambiente 

familiar, bem como demonstram serem pessoas responsáveis e 

capacitadas a exercerem a guarda dos infantes. Dessa forma, entendo 

que a concessão da guarda provisória não trará prejuízos aos menores, 

pelo contrário, tudo indica que essa providência preserva todos os seus 

interesses, visto que os pretendentes Francislei e Lucinda estão 

dispostos a exercerem todos os poderes inerentes à guarda com zelo e 

dedicação.Posto isto, com escopo de preservar os interesses dos 

menores, DETERMINO:1) DEFIRO a guarda provisória de Luiz Gustavo da 

Silva Rosa e Mateus Lucas da Silva em favor de Francislei Eugenio 

Nogueiro e Lucinda Maria de Barros, sem prejuízo de ulterior revogação, a 

qualquer tempo.2) Formalize-se o compromisso legal por termo nos 

autos.3) Determino a desinstitucionalização dos menores, expedindo-se 

guia de desligamento. 4) Notifique-se o CREAS para que realize 

acompanhamento quinzenal junto ao novo lar dos menores, cujos 

relatórios deveram ser entregues à esse juízo mensalmente.5) Intimem-se 

os agentes da infância acompanhem o caso, elaborando parecer no prazo 

de 20 dias.6) Intimem-se os genitores Elizangela Nonato da Silva e Silas 

Antonio Rosa da presente decisão. 7) Cumpra-se a citação por edital da 
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genitora Elizangela, fl. 105.8) Ciência ao MPE. Às providências. Intimem-se. 

CUMPRA-SE.Diamantino/MT, 24 de abril de 2018.José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Eu, Gania Terezinha Pereira Técnico Judiciário, digitei.

 Diamantino - MT, 15 de maio de 2018.

Vanda Aparecida da Cruz

Gestor(a) Judiciário(a)/em Substituição

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 103808 Nr: 3347-24.2015.811.0005

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amaro Manoel do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Vistos etc.

Vista ao MPE.

Cumpra-se.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000392-95.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS OAB - MT0009569A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 11/07/2018 às 09hs45min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000458-75.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LOPES REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 11/07/2018 às 10hs00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000457-90.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LENILSON MARTINS CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 11/07/2018 às 10hs15min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000461-30.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA VIEIRA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 11/07/2018 às 10hs30min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000449-50.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000449-50.2017.8.11.0005. EXEQUENTE: MAURO LUIS TIMIDATI 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. 

Manifeste-se o Estado quanto a petição de impugnação ao cálculo de id. 

12848625. Cumpra-se. Diamantino, 16 de maio de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000455-23.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANNI SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimação para os advogados das Partes, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 11/07/2018 às 10hs45min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000452-68.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GEIZIELLY SALUS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimação para os advogados das Partes, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 11/07/2018 às 11hs00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000453-53.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GEIZIELLY SALUS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 04/07/2018 às 11hs00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000459-60.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA VIEIRA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 18/07/2018 às 08hs00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000412-86.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 18/07/2018 às 08hs15min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000408-49.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 18/07/2018 às 08hs30min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000454-38.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GEIZIELLY SALUS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 18/07/2018 às 08hs45min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-93.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANA EVANGELISTA QUADRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimação para os advogados das Partes, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 18/07/2018 às 09hs00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000448-31.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN MARQUES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 18/07/2018 às 09hs15min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000541-91.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINO CLEITON COELHO BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMULO BEZERRA PEGORARO OAB - MT23871/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000541-91.2018.8.11.0005. REQUERENTE: AVELINO CLEITON COELHO 

BEZERRA REQUERIDO: OI S.A, SERASA S/A. Vistos. I. Dispõe o artigo 300 

do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 

2º), bem como não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero 

asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto é, de 

uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das 

alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). Esses 

autores também afirmam que “a probabilidade do direito que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). No caso dos autos 

e após análise dos documentos anexados com a inicial observo que 

inexistem elementos suficientes para demonstrar o perigo de dano. É que, 

em que pese a alegação do autor de não ter celebrado contrato junto a 

reclamada, em consulta ao SPC e SERASA constata-se outras inscrições 

em seu nome, de forma que ainda que seja determinada a baixa da 

inscrição em questão, seu nome continuará inscrito por outros débitos, 

não existindo qualquer risco de dano em aguardar o resultado útil do 

processo. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. 

II. DESIGNE-SE audiência de conciliação, devendo ser citada e intimada a 

parte reclamada para que compareça a audiência designada, sob pena de 

serem aplicados os efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de não 

haver acordo, apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação. III. Intime–se a parte 

reclamante para que compareça na audiência, sua ausência implicará na 

extinção do processo sem resolução de mérito. IV. Considerando a 

verossimilhança da alegação feita pela parte requerente e sua 

hipossuficiência, DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei 

Consumerista. Diamantino, 16 de maio de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-76.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINO CLEITON COELHO BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMULO BEZERRA PEGORARO OAB - MT23871/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000542-76.2018.8.11.0005. REQUERENTE: AVELINO CLEITON COELHO 
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BEZERRA REQUERIDO: OI S.A, SERASA S/A. Vistos. I. Dispõe o artigo 300 

do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 

2º), bem como não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero 

asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto é, de 

uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das 

alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). Esses 

autores também afirmam que “a probabilidade do direito que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). No caso dos autos 

e após análise dos documentos anexados com a inicial observo que 

inexistem elementos suficientes para demonstrar o perigo de dano. É que, 

em que pese a alegação do autor de não ter celebrado contrato junto a 

reclamada, em consulta ao SPC e SERASA constata-se outras inscrições 

em seu nome, de forma que ainda que seja determinada a baixa da 

inscrição em questão, seu nome continuará inscrito por outros débitos, 

não existindo qualquer risco de dano em aguardar o resultado útil do 

processo. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. 

II. DESIGNE-SE audiência de conciliação, devendo ser citada e intimada a 

reclamada para que compareça a audiência designada, sob pena de 

serem aplicados os efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de não 

haver acordo, apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação. III. Intime–se a parte 

reclamante para que compareça na audiência, sua ausência implicará na 

extinção do processo sem resolução de mérito. IV. Considerando a 

verossimilhança da alegação feita pela parte requerente e sua 

hipossuficiência, DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei 

Consumerista. Diamantino, 16 de maio de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000538-39.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS LANDGRAF (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO DE TAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Sem delongas 

desnecessárias, infere-se dos autos que a parte autora requer o despejo 

da parte requerida em virtude da inadimplência dos aluguéis. Quanto ao 

tema o artigo 3º da Lei 9.099/95 dispõe, in verbis: Art. 3º O Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I - as 

causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo; II - as 

enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil; II - a ação 

de despejo para uso próprio; IV - as ações possessórias sobre bens 

imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo. De igual 

modo o Enunciado nº. 4 do FONAJE dispõe que “os Juizados Especiais só 

se admite a ação de despejo prevista no art. 47, inciso III, da Lei 

8.245/1991. Concomitantemente, o artigo 47, inciso III da Lei 8.245/91 

enuncia: Art. 47. Quando ajustada verbalmente ou por escrito e como 

prazo inferior a trinta meses, findo o prazo estabelecido, a locação 

prorroga - se automaticamente, por prazo indeterminado, somente 

podendo ser retomado o imóvel: (...) III - se for pedido para uso próprio, de 

seu cônjuge ou companheiro, ou para uso residencial de ascendente ou 

descendente que não disponha, assim como seu cônjuge ou companheiro, 

de imóvel residencial próprio; Em detida análise dos autos, verifica-se que 

a parte autora se insurge apenas quanto à inadimplência dos aluguéis pela 

parte Requerida, além de deixar claro que possui outro imóvel no mesmo 

terreno que se encontra situado o imóvel objeto do litígio. Ademais, 

verifica-se que em momento algum o autor informa que possui interesse 

de reaver o imóvel para o uso próprio, ou uso de seu cônjuge, ascendente 

ou descendente. Portanto, considerando que não ficou demonstrado o 

interesse do autor no despejo do Requerido para uso próprio do imóvel, é 

de se reconhecer a incompetência do Juizado Especial Civil para julgar e 

processar a presente ação a teor do rol taxativo do artigo 3º da Lei 

9.099/95. Nesse mesmo sentido é a jurisprudência atual, vejamos: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DESPEJO. AUTOR QUE POSTULA A 

RETOMADA DO BEM EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DOS ALUGUÉIS. 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA JULGAR A CAUSA. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 3º, III DA LEI 9.099/95. NÃO COMPROVADA A 

INTENÇÃO DE RETOMAR O IMÓVEL PARA USO PRÓPRIO. EXTINÇÃO DO 

FEITO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 

71006727101, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 05/05/2017) Assim, 

reconheço a incompetência do Juizado Especial Civil, ex officio, para 

processar a presente ação e JULGO EXTINTO o processo com fulcro no 

artigo 3º, III c/c artigo 51, II da Lei 9.099/95 e artigo 485, inciso X do CPC. 

Sem custas e honorários advocatícios (Art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Transitada em julgado, sem que haja interposição de recurso, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. P. I. C. Diamantino, 16 de maio de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000804-60.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE MARIA CALCIOLARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000804-60.2017.8.11.0005. REQUERENTE: ELISABETE MARIA 

CALCIOLARI REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 – 

Libere-se o valor mediante alvará de levantamento em favor da parte 

exequente. 2 – Por consequência, considerando a liberação dos valores, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas 

as formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 15 de maio de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010604-95.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LORI MARIA GOI KORB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO OURO E PRATA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA RIZZI OAB - RS0055226A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010604-95.2014.8.11.0005. REQUERENTE: LORI MARIA GOI KORB 

REQUERIDO: VIACAO OURO E PRATA SA Vistos, etc. Trata-se de 

impugnação à execução proposta pela executada, argumentando, em 

suma, excesso na execução decorrente de atualização equivocada 

realizada pela exequente. Por sua vez, a parte exequente concordou com 

os termos da impugnação apresentada. Decido. Considerando que a parte 

exequente concorda com os termos da impugnação, e considerando que a 

obrigação já foi devidamente adimplida pela parte executada, ACOLHO a 

IMPUGNAÇÃO. Libere-se o valor depositado pela parte executada 

mediante alvará de levantamento em favor da parte exequente. Por 

consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 
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924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

execução. Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P.I.C. Diamantino, 15 de maio de 2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010236-18.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA OAB - MT0019267A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010236-18.2016.8.11.0005. EXEQUENTE: LINCON BARELLA 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório conforme autoriza 

o artigo 38 da Lei 9.099/99. Decido. O objetivo dos embargos de 

declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou 

omisso existente na decisão, bem como para corrigir erro material, 

conforme se infere do artigo 1.022 do CPC. Vejamos: “Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º”. Analisando os autos, verifica-se a 

existência de vício na r. sentença, uma vez que determinou a devolução 

do valor de R$ 2.146,01 em favor da executada. É que o referido valor é 

quantia incontroversa devida à parte exequente, referente ao saldo 

remanescente do primeiro depósito e a multa de 10%, depositado nos 

autos espontaneamente pela parte executada, conforme petição de id. 

11499494. Portanto, ACOLHO os presentes embargos declaratórios para 

sanar o vício apontado, e revogo o parágrafo que determinou a liberação 

da quantia de R$ 2.146,01 em favor da executada, para fazer consta a 

seguinte redação no parágrafo segundo da sentença: Libere-se o valor 

que se encontra vinculado aos autos, na monta de R$ 2.146,01, em favor 

da parte exequente, mediante alvará de levantamento. Por fim, mantenho 

os demais termos da sentença proferida nos autos em sua íntegra. 

Transitada em julgado, sem que haja interposição de recurso, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino, 15 de maio de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002466-26.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

E. V. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007662A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. B. (RÉU)

 

Certifico que por determinação da MM. Juíza da Primeira Vara desta 

Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 14/06/2018 às 

13h00min, que deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado na UNIC na Avenida Paulo 

Cesar Aranda, número 241, bairro Jardim Riva, Primavera do Leste-MT.

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

Processo Número: 1001648-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

R. J. M. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

V. N. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT0007719A-B (ADVOGADO)

 

Certifico que por determinação da MM. Juíza da Primeira Vara desta 

Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 14/06/2018 às 

14h00min, que deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado na UNIC na Avenida Paulo 

Cesar Aranda, número 241, bairro Jardim Riva, Primavera do Leste-MT.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001695-48.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. B. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. S. G. F. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação da MM. Juíza da Primeira Vara desta 

Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 14/06/2018 às 

13h00min, que deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado na UNIC na Avenida Paulo 

Cesar Aranda, número 241, bairro Jardim Riva, Primavera do Leste-MT.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002158-87.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO)

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B. A. D. R. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação da MM. Juíza da Primeira Vara desta 

Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 14/06/2018 às 

14h00min, que deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado na UNIC na Avenida Paulo 

Cesar Aranda, número 241, bairro Jardim Riva, Primavera do Leste-MT.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002158-87.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO)

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B. A. D. R. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação da MM. Juíza da Primeira Vara desta 

Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 14/06/2018 às 

14h00min, que deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado na UNIC na Avenida Paulo 

Cesar Aranda, número 241, bairro Jardim Riva, Primavera do Leste-MT.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 110989 Nr: 1337-13.2012.811.0037

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSS, DSDBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT, NELIANE 

ANDREA MANOEL - OAB:164.246 SP, NELSON APARECIDO MANOEL 
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JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico , que o requerido devidamente intimado ( fls. 53-v e 54 ) não 

apresentou Contestação , no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 176808 Nr: 8949-60.2016.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 

11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESA MARTIGNAGO DE 

SOUZA - OAB:MT/13974

 Embargos à Execução n.º 8949-60.2016.811.0037.

Código 176808.

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos, na qual foram opostos 

Embargos à Execução por Marcio Candido Camargo em desfavor de Bruna 

Jordana Krugel (f. 183/190), os quais deveriam ter sido distribuídos por 

dependência a presente ação, nos termos do artigo 914, §1º, do CPC.

Por conseguinte, inicialmente distribua-se os referidos embargos em 

apenso a presente ação, intimando-se o embargante para intruí-lo com as 

peças que reputar necessárias, no prazo de 05 (cinco) dias.

Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 

99, § 3º, do CPC.

Recebo os embargos para discussão, sem atribuir-lhe o efeito 

suspensivo, no entanto, vez que a presente execução não se encontra 

garantida em valor suficiente, bem como não restaram demonstrados os 

requisitos para a concessão da tutela provisória, com fundamento no 

artigo 919, §1º, do CPC.

Após a juntada das peças pelo embargante, intime-se a parte embargada 

a apresentar impugnação no prazo legal.

No tocante ao pedido de apensamento formulado às fls. 191/192, entendo 

que esse não merece prosperar, mormente por se tratarem de ações com 

ritos distintos, e ainda, por não vislumbrar a conexão prevista no artigo 

313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 19 de Abril de 2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

Sentença

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Interdição.

A inicial, acompanhada da documentação pertinente, narra, em síntese, 

tratar-se a requerida de pessoa com restrições, uma vez que possui 

"Sequela de Encefalite (Cód.: Diagnóstico B-94.1 e G.40", sendo que não 

tem capacidade de praticar os atos da vida civil.

A inicial foi recebida às fls. 12/13, nomeando-se a requerente como 

curadora provisória.

A perícia médica realizou-se às fls. 44.

Nomeou-se a Defensoria Pública como curadora especial, para patrocinar 

os interesses do interditando, o qual apresentou contestação por negativa 

geral às fls. 52.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, consigno que o instituto jurídico do julgamento antecipado do 

pedido se encontra previsto no art. 355 do Código de Processo Civil. É 

aplicável nas hipóteses de revelia ou quando não houver necessidade de 

produção de outras provas.

No caso vertente, o deslinde da presente controvérsia não exige dilação 

probatória, eis que se trata de matéria unicamente de direito, além do que a 

prova documental já existente nos autos é suficiente para esclarecer os 

fatos controvertidos.

Toda interdição deve basear-se no Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

sendo a curatela extraordinária, restrita a atos de conteúdo negocial e 

patrimonial, nos termos do art. 85 da Lei nº 13.146/2015.

A Lei nº 13.146/2015, que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

adaptou nosso sistema legal às exigências da Convenção de Nova York 

de 2007, no sentido de valorizar o ser de forma integral. Para os fins da 

lei, consoante prevê o art. 2º, "considera-se pessoa com deficiência 

aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, 

pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade 

de condições com as demais pessoas".

Assim, a interdição pressupõe: a) pessoa com deficiência de longo prazo 

de natureza física, mental, intelectual ou sensorial; b) a prática de ato 

negocial ou patrimonial.

Nesse contexto, são curateladas as pessoas que em virtude de má 

formação congênita, transtornos mentais, dependência química ou 

doenças neurológicas estejam incapacitadas para reger os atos da vida 

civil, ou seja, compreender a amplitude e as consequências de suas 

ações e decisões, ainda que por causa transitória (art. 4º, III, do Código 

Civil).

 Analisando os relatórios médicos de fls. 11 e fls. 44, percebo que a parte 

ré necessita de um responsável para praticar os atos da vida civil.

Verifico que os documentos carreados aos autos comprovam a 

incapacidade da requerida para exercer a vida civil, assim, a mesma deve, 

realmente, ser interditada, vez que, observa-se que a prova produzida 

nos autos demonstra que é portadora de "Sequela de Encefalite (Cód.: 

Diagnóstico B-94.1 e G.40", não tendo condições de praticar os atos da 

vida civil, ensejando a procedência do pedido.

Trata-se de hipótese prevista no Estatuto da Pessoa Deficiente:

Art. 84. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício 

de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais 

pessoas.

§ 1º Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à 

curatela, conforme a lei.

(...)

§ 3º A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida 

protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às 

circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível.

Assim, considerando que as condições mentais da interditada a torna 

incapaz para praticar os atos da vida civil, entendo por bem decretar a 

interdição, nos termos da lei.

Ante o exposto, à luz das provas produzidas neste feito, DECRETO A 

INTERDIÇÃO da ré, de acordo com o art. 4º, inc. III, do Código Civil, 

nomeando como sua curadora a demandante, para a prática dos atos civis 

da vida da interditanda, ficando limitado aos atos da curatela aos de 

transações civis simples, recebimento de benefícios, requerimento de 

benefícios junto a quaisquer órgãos públicos ou assemelhados em 

qualquer esfera, sem autorização para dispor de bens ou direitos da 

interditada (art. 755, do CPC). No mesmo sentido, quaisquer valores 

recebidos de entidade previdenciária deverão ser aplicados 

exclusivamente na alimentação, saúde e bem-estar do interditada.

Inscreva-se a presente sentença de interdição no Cartório de Registro 

Civil competente e publique-se na imprensa local e no órgão oficial por 03 

(três) vezes, observando-se as disposições do art. 755, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, procedendo às baixas 

necessárias. Publicada e registrada no sistema.

Intimem-se.

 Serve a presente como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso.

Cumpra-se.

Primavera do Leste-MT.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

ESTADO DE MATO GROSSO Código: 55577

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

PRIMEIRA VARA CÍVEL

N r .  Ú n i c o :  3 2 2 4 - 7 1 . 2 0 0 8 . 8 1 1 . 0 0 3 7  T i p o  d e  A ç ã o : 

I n t e r d i ç ã o - > p r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Voluntária->procedimentos Especiais-

Interditando: Derlides Pedroso de Brito Cerqueira

Advogado: Rosana Esteves Monteiro - Defensoria Pública

Interditado: Benjamin Pereira Cerqueira

Advogado: Janaína Maria Tomadon Romagnoli

 14/03/2018 Com Resolução do Mérito->Procedência

"Vistos. Primeiramente determino que sejam regularizadas as intimações 

na pessoa da Advogada Dra. Janaina Maria Tomadon Romagnoli. Cuida-se 

Ação de Interdição proposta por José Celso Martins de Souza em favor de 

Benjamin Pereira Cerqueira, na qual alega que Benjamim é incapaz para 
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discernir os atos da vida civil. Com a inicial vieram os documentos de fls. 

12/22. A inicial foi recebida às fls. 23 e Benjamin foi citado às fls. 25v, 

sendo-lhe nomeada curadora para exercer sua defesa, a qual foi 

efetivada às fls. 30/33. Atestado médico informando sobre a deficiência 

cognitiva e distúrbio de movimentos às fls. 53/59. Novos relatórios 

médicos juntados às fls. 102/103. Estudo psicológico às fls. 107/109. A 

declaração de declínio de competência desta vara às fls. 116/117. 

Relatório social às fls. 125/126. Designada audiência para a data de hoje, 

à pedido da Defensoria Pública, foi a mesma realizada com a presença da 

Sra. Derlides e do Sr. José Celso. É o relato do necessário. Fundamento e 

Decido. Quanto a questão da incompetência deste juízo, cumpre registrar 

que em recente decisão do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

em conflito de competência suscitado, decidiu-se ser competente o Juízo 

da Vara de Família para o processamento das ações de interdição. No 

caso em tela, após a análise dos atestados médicos juntados, em conjunto 

com os estudos psicológicos e sociais realizados, conclui-se que o Sr. 

Benjamin necessita ser interditado. Com efeito, os relatórios médicos 

juntados desde os anos de 2008, já concluíam que Benjamin estava em 

tratamento neurológico psiquiátrico em razão de sua doença degenerativa, 

estando impossibilitado, já na época, para atividades laborais. Não 

obstante, os relatórios médicos juntados mais recentes, em especial o do 

médico psiquiatra Dr. Ricardo Falavigna , concluiu o seguinte (fls. 

102/103): "confirmou a total invalidez de Benjamin, pois de acordo com a 

estória clinica e exame clinico este paciente é portador de Coreia de 

Huntington. Do ponto de vista mental, ele não tem condições de gerir seus 

atos e trabalha. É mentalmente invalido devido a doença degenerativa, 

precisa de um tutor (curador) para prover cuidados à ele de modo 

definitivo". O estudo psicológico de fls. 109 corrobora o referido atestado 

médico, ao afirmar que Benjamin não conseguia realizar qualquer contato 

verbal para responder aos questionamentos. Por fim, na audiência 

designada para a data de hoje, o Sr. José Celso ratificou as provas 

mencionadas, confirmando a incapacidade de Benjamin, o qual é 

totalmente dependente de seu curador. Logo vê-se que o interditando 

necessita de um responsável para a pratica dos atos da vida civil.

Trata-se de hipótese prevista no Estatuto da Pessoa Deficiente:

Art. 84. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício 

de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais 

pessoas.

§ 1º Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à 

curatela, conforme a lei.

§ 3ºº A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida 

protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às 

circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível.

 Ante o exposto, à luz das provas produzidas neste feito, DECRETO A 

INTERDIÇÃO de BENJAMIN PEREIRA CERQUEIRA, declarando-o incapaz, 

relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer, de acordo com o 

art. 4º, inc. III, do Código Civil, nomeando como seu curador o demandante, 

JOSÉ CELSO MARTINS DE SOUZA.

Expeça-se Termo de Curatela Definitiva.

Inscreva-se a presente sentença de interdição no Cartório de Registro 

Civil competente e publique-se na imprensa local e no órgão oficial por 03 

(três) vezes, com intervalo de 10 dias, devendo constar no edital os 

nomes do interdito e de seu curador, a causa da interdição e os limites da 

curatela, tudo nos termos do art. 755, §3º do CPC. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, procedendo às baixas necessárias. Cumpra-se."

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001311-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

FABIO CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001311-85.2018.8.11.0037 REQUERENTE: FABIO CAMPOS DA SILVA, 

FABIANE CAMPOS DA SILVA Vistos etc. Defiro os benefícios da 

Assistência Judiciária, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo 

Civil. Requisite-se à Caixa Econômica Federal – Agência de Primavera do 

Leste, informação quanto ao saldo depositado em nome do falecido Wilson 

Glória da Silva, brasileiro, solteiro, trabalhador rural, devidamente inscrito 

no CPF sob o número 523.164.671-72, e portador da cédula de identidade 

Registro Geral número 383.350 SSP/MT, filho de Anuciato Francisco e 

Maria Gloria da Silva, falecido em 25 de janeiro de 2018. Requisite-se, 

outrossim, ao Instituto Nacional do Seguro Social, a relação de 

dependentes cadastrados em nome do falecido. Concluídas as diligências, 

imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 12 de março de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002373-97.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MARTINEZ GALDAO DE ALBUQUERQUE OAB - SP0200274A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA DOS SANTOS VASCO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo nº 1002373-97.2017.8.11.0037 (PJe) 

Ação Monitória Requerente: Cooperativa de Crédito Mútuo dos 

Funcionários da Cargill Requerido: Mayara dos Santos Vasco Vistos etc. 

Havendo prova escrita sem eficácia de título executivo, defiro a expedição 

de mandado de pagamento, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias 

para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco 

por cento do valor atribuído à causa (CPC, art.701, caput) ciente de que, 

se cumprir o mandado no prazo, estará isento do pagamento das custas 

processuais (CPC, art.701, §1º). Constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não 

realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no 

artigo 702, observando-se, no couber, as regras para o cumprimento da 

sentença (CPC, art.701, §2º). Independentemente de prévia segurança do 

juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

embargos à ação monitória (CPC, art.702, caput). Expirado o prazo, 

imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 11 de abril de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001492-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0019365A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR SONAGLIO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001492-86.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 31.386,65; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[VEÍCULOS, BUSCA E 

APREENSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Parte Ré: 

REQUERIDO: ADEMIR SONAGLIO Vistos etc. Trata-se de ação de busca e 

apreensão proposta por PORTOSEG S/A – Crédito, Financiamento e 

Investimento em face de Ademir Sonaglio, ambos qualificados nos autos 

em epígrafe. Antes da integralização da relação jurídica processual, a 

parte autora desistiu da ação. Formalizados os autos, vieram conclusos 

para deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. Inexistindo óbice 

legal, homologo a desistência da ação, nos termos do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil e julgo extinto o processo 

sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Custas processuais pela parte autora, nos moldes do 

artigo 90 do Código de Processo Civil, máxime pela inviabilidade de 

condenação da parte requerida em face da ausência de integralização da 

relação jurídica processual, mediante citação. Revogo a medida liminar. 

Levante-se a medida restritiva. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste 
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(MT), 24 de abril de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002493-09.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMARIO SEVERIANO LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002493-09.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JOSEMARIO 

SEVERIANO LEITE Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais (CPC, 

art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito comum. 

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania para designação de audiência de 

conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência. Cite-se a parte ré para comparecer à audiência 

designada, com a advertência expressa de que o prazo para contestar 

será contado nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem 

como que, se não contestar a ação, caso não haja composição, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, 

§4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação ou 

mediação não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual. No ato da 

intimação as partes devem ser advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição será sobremaneira 

facilitada se, por ocasião da realização da sessão de conciliação, já existir 

nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em analogia à Recomendação 

Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do Conselho Nacional de 

Justiça, determino, desde logo, a realização de prova pericial médica. 

Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em 

ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com endereço profissional na 

Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às 

partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos 

moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos 

honorários periciais devidos ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em 

face do grau de especialidade do profissional e a peculiaridade da 

ausência de aceitação de nomeação dos médicos locais. Apresentado o 

laudo pericial, em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na 

demanda, a parte contrária deverá arcar com o pagamento integral dos 

honorários periciais arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal 

finalidade, intime-se a parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) 

dias, o valor correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 

95, §1º, do Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o 

beneficiário da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz 

determinará a expedição de certidão em favor do médico perito, com o 

valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá 

executar o Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários 

fixados pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será 

efetuado após o término do prazo para manifestação das partes sobre o 

laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O 

perito nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo 

constar: a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho 

Regional de Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT 

atestando não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área 

de atuação, destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações 

fundamentais para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a 

perícia com zelo e diligência, usando de todos os recursos 

técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, 

se for o caso; II – não receber do beneficiário qualquer remuneração a 

título de honorários profissionais. O descumprimento das obrigações 

elencadas importará na substituição do perito e na perda do direito à 

remuneração, com devolução de eventual valor recebido, devidamente 

corrigido, sem prejuízo das sanções administrativas, penais e 

disciplinares. O laudo pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da 

perícia; II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a 

indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser 

predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da 

qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os quesitos 

apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. No 

laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples 

e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. É 

vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como 

emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do 

objeto da perícia. Para o desempenho de sua função, o perito e os 

assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. 

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo, nos termos do 

artigo 477 do Código de Processo Civil. As partes terão ciência da data e 

do local indicados pelo perito para ter início a produção da prova. 

Intimem-se as partes para comparecerem na data e local designado. 

Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação em 15 

(quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o prazo, designe-se audiência 

no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado os quesitos apresentados 

pelas partes. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 23 de abril de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001063-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER LAZZARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEITON LAZZARI OAB - MT0008727A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E 23 TRANSPORTES E PARTICIPACOES EIRELI (RÉU)

JULIANE DOS SANTOS GARCES (RÉU)

 

Processo: 1001063-22.2018.8.11.0037; AUTOR: KLEBER LAZZARI RÉU: E 

23 TRANSPORTES E PARTICIPACOES EIRELI, JULIANE DOS SANTOS 

GARCES INTIMAÇÃO Intimo as partes da decisão do ID 13111318, bem 

como acerca da audiência designada: Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

Conciliação - Fórum Data: 27/06/2018 Hora: 16:30 , conforme certidão a 

seguir transcrita: "O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. 

Em cumprimento a determinação contida no Id. 12095466, designa a 

audiência de conciliação para o dia 27 de junho de 2018, às 16h30min, na 

sala de conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. Os(as) 

advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados. As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Primavera do Leste-MT, 24 de abril de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário - Matrícula 22311"

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001509-59.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VITRALLE VIDROS E ALUMINIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimo a parte autora para no prazo de 10(dez) se manifestar sobre a 

informação do Oficial de Justiça juntada no ID 132225605.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002459-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002459-34.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: CLEITON FERREIRA 

DA SILVA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), 

recebo a petição inicial para processamento pelo rito comum. Defiro os 

benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania para designação de audiência de conciliação ou 

mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência. Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, 

com a advertência expressa de que o prazo para contestar será contado 

nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se 

não contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel 

e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade 

do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação 

dos médicos locais. Apresentado o laudo pericial, em sendo o beneficiário 

da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar 

com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, conforme 

artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho 

Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a parte contrária para 

depositar em juízo, em 5 (cinco) dias, o valor correspondente aos 

honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do Código de Processo 

Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário da Justiça Gratuita 

seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a expedição de 

certidão em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que 

lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. De 

posse da certidão, o profissional perito deverá executar o Estado, por 

meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados pelo 

magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado após o 

término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e eventual 

prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito nomeado 

deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: a) a sua 

qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de Medicina; b) 

o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando não haver 

impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

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

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002631-73.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL JOSE DE CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a 

petição inicial para processamento pelo rito comum. Defiro os benefícios 

da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo 

Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos 

moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não 

contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 
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realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade 

do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação 

dos médicos locais. Apresentado o laudo pericial, em sendo o beneficiário 

da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar 

com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, conforme 

artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho 

Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a parte contrária para 

depositar em juízo, em 5 (cinco) dias, o valor correspondente aos 

honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do Código de Processo 

Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário da Justiça Gratuita 

seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a expedição de 

certidão em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que 

lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. De 

posse da certidão, o profissional perito deverá executar o Estado, por 

meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados pelo 

magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado após o 

término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e eventual 

prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito nomeado 

deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: a) a sua 

qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de Medicina; b) 

o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando não haver 

impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

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

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 04 de maio de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000827-41.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANNECY APARECIDA DE AMORIM SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimar a parte autora para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação no prazo de 15 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 121784 Nr: 4306-64.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ROBERTO GONÇALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEMPERMAT COMÉRCIO INDÚSTRIA 

IMPORTAÇÃO DE VIDROS LTDA, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI - 

OAB:14026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A, JOSÉ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:OAB/MT 15013, LEONICIO DOS REIS SALES - OAB:5896MT

 Intimo a parte requerente para manifestar acerca do petitório de f. 459 e 

documentos. Prazo: 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 148779 Nr: 3757-83.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABDIEL PINTO CAMARGO, LINDIMEIRE SOUSA DE 

MORAIS CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA MARIANA DOHASHI, MORRO DA 

MESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A, SUL AMÉRICA CIA 

NACIONAL DE SEGUROS, ALLIANZ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIRSO AMARO DA SILVA - 

OAB:229822, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 

13.245-A, JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES JR - OAB:5959, 

JULIANA COPETTI - OAB: MT15746B, KARLA KAROLINA APARECIDA 

DIAS POMPERMAYER - OAB:15965/MT, LEONARDO LUIZ NUNES 

BERNAZZOLLI - OAB:10579-MT, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES 

TEIXEIRA - OAB:11363MT

 Intimo a parte requerida para cumprir a determinação contida no parágrafo 

5º e 6º da decisão judicial de f. 613/614, observando-se os valores 

indicados no petitório de f. 619/620. Prazo: 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 156259 Nr: 7288-80.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTEMIR DAS DORES AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11546-A, 

RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:MT 16.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 144677 Nr: 1888-85.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C DA ROCHA & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente acerca da informação contida na certidão do 

oficial de justiça aportada à f. 95, a fim de requerer o que entender 

oportuno. Prazo: 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 167981 Nr: 4229-50.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO ANDRE BRUNETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, PRISCILA ZIADA CAMARGO - 

OAB:40077, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 66986 Nr: 6893-98.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE VIECILI CRESPANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE HERNANDEZ MARQUES - 

OAB:OAB/MG 117880, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:MT 

4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 66716 Nr: 6569-11.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI 

MACHADO - OAB:PR/25.276, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA 

SILVA - OAB:PR 53.612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B, LETÍCIA BORGES 

REIS - OAB:MT/13385, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 Intimar o advogado da parte exequente, para fornecer o cálculo 

atualizado do débito, para que seja expedido o termo de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 34755 Nr: 2828-02.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - 

PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIIL RIJKOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLE FIGUEIREDO BUENO 

HERINGER - OAB:5428-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHÃES 

FERRARI - OAB:MT 13985-B

 Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça para o cumprimento do mandado de avaliação, cuja guia de 

arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 8000 Nr: 94-93.1996.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, VALDECI ANTONIO 

GUADAGNIN, VAGNER DONIZETE JESUS DE SOUZA, MAURO LUIZ 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Mandú da Silva 

- OAB:2.360-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:2.360-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 Intimo as partes para manifestarem acerca do cálculo aportado à f. 452. 

Prazo: 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 8000 Nr: 94-93.1996.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, VALDECI ANTONIO 

GUADAGNIN, VAGNER DONIZETE JESUS DE SOUZA, MAURO LUIZ 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Mandú da Silva 

- OAB:2.360-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:2.360-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 Intimo as partes para manifestarem acerca do cálculo aportado à f. 451. 

Prazo: 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 64736 Nr: 4485-37.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA, PAULO 

ROGERIO DE OLIVEIRA, JONAS COELHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR NILSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970, JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - 

OAB:5367/MT, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/MT, PAULO 

ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 MT, WILLIAN CARDOSO DE 

ANDRADE - OAB:13008

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 Certifico que, nesta data, foi realizada pesquisa de bens do executado no 

sistema INFOJUD, sendo os documentos arquivados em pasta própria.

Intimo a parte exequente para manifestar-se, em 15 (quinze) dias, sob 

pena de suspensão do curso processual da execução, nos moldes do 

artigo 921, III e §1º, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 176308 Nr: 8689-80.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINE MARIUSSI LONDERO, ELJAIR 

ANTONIO LONDERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a executada Caroline Mariussi Londero foi citada conforme 

certidão de f. 79, tendo aportado ciente à f. 78/verso, bem como certifico 

que o executado Eljair Antônio Londero não foi citado, conforme 

depreende-se das certidões de f. 84 e 85.

 Intimo a parte exequente acerca das informações acima mencionadas e 

aportadas nos autos, a fim de requerer o que entender oportuno. Prazo: 

10 dias.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 100681 Nr: 217-66.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI BARBOSA GUTIERRES ALMEIDA, 

SEVERINO PASQUALI, EZILDA DE ALMEIDA PASQUALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PASQUALI - 

OAB:27753/RS

 Intimo o advogado, Dra. Adriana Pasquali - OAB-RS 27753, para devolver 

os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão, 

perda do direito de vista fora de cartório e Multa de meio salário-mínimo, 

conforme dispõe o §2º artigo 234 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 38368 Nr: 914-63.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE SUL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS VERDELIO, APARECIDA SOARES 

VERDELIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:MT-7032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, Vanderleia Daci Schmitz - OAB:13635-B/MT

 Processo nº 914-63.2006.811.0004 (Código 38368)

Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta Convertida em Execução 

por Quantia Certa

Exequente: Vale Sul Comércio e Representações de Produtos 

Agropecuários LTDA.

Executados: Carlos Verdélio e Aparecida Soares Verdélio

Vistos em correição permanente.

Certificada a existência de ônus reais registrados, intime-se a parte 

exequente para cumprir o disposto no artigo 799, I, do Código de Processo 

Civil.

Para efeito de aferição da manutenção de causa impeditiva de constrição 

judicial, a teor do disposto no artigo 69 do Decreto-lei nº 167/67, intime-se 

o credor hipotecário (cédula rural) para informar sobre a eventual 

liquidação da cédula, em 15 (quinze) dias.

Há nos autos formalização da penhora de 07 (sete) imóveis com suas 

respectivas avaliações (fls.271/272; 316/317).

Nos termos do parágrafo único, do artigo 870, do Código de Processo 

Civil, se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da 

execução o comportar, o juiz nomeará avaliador.

Diante disso, havendo apresentação de impugnação fundamentada das 

avaliações realizadas e a necessidade de conhecimentos técnicos para o 

caso em questão, visando obstar eventual excesso de penhora, como 

providência preliminar à análise do pedido de levantamento de penhora 

(fls.349/354) e considerando que a avaliações datam de mais de 3 (três) 

anos, determino nova avaliação dos imóveis penhorados.

Nomeio como perito judicial o Sr. Jacob Kaiser, engenheiro agrônomo, 

CREA nº 2.469/D-MT, Caixa Postal 3545, CEP 78.070-970, Cuiabá (MT), o 

qual deverá ser intimado para apresentar proposta de honorários, em 5 

(cinco) dias.

 Ciente da nomeação, o perito apresentará, no mesmo prazo, currículo, 

com comprovação de especialização, bem como contatos profissionais, 

em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as 

intimações pessoais.

Aportando a resposta, intime-se a parte executada, a qual suportará os 

honorários periciais, para manifestar-se sobre a proposta de honorários, 

em 5 (cinco) dias, após o que o juiz arbitrará o valor, determinando as 

demais providências.

 Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do 

despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição 

do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar 

quesitos (CPC, art.465, §1º).

Concluídas as diligências, imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 05 de abril de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 8000 Nr: 94-93.1996.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, VALDECI ANTONIO 

GUADAGNIN, VAGNER DONIZETE JESUS DE SOUZA, MAURO LUIZ 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Mandú da Silva 

- OAB:2.360-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:2.360-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 Processo nº 94-93.1996.811.0014 (Código nº 8000)

Embargos à Execução

Exequente: Antônio Carlos Mandu da Silva

Executado: Banco Bradesco S/A

Vistos etc.

Cumpra-se integralmente a decisão derradeira (fl.444).

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Primavera do Leste (MT), 1º de fevereiro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 141831 Nr: 619-11.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE FREITAS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSICA EDWIRGES NOGUEIRA 

RIBEIRO - OAB:MT 18441, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO MACEDO SÃO 

PEDRO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Processo nº 619-11.2015.811.0037 (Código 141831)

Ação de Busca e Apreensão

Requerente: Banco GMAC S/A

Requerido: Valdir da Rosa e Silva

Vistos em correição permanente.

A sucessão processual deve ser direcionada aos herdeiros necessários 

do réu falecido, ante a inexistência de espólio, nos moldes do artigo 1.829, 

I, do Código Civil.

A sucessão formalizada nos autos é, portanto, inválida.

Destarte, intime-se a parte autora para que promova a citação dos 

herdeiros, no prazo mínimo legal, nos moldes do artigo 313, §2º, I, do 

Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 23 de abril de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 134954 Nr: 6749-51.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA RUARO BARBOSA, WILSON BRANDÃO, 
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João Carlos Pereira Annes, MÁRIO CARRASCO LOMBARDI, MARCIANITA 

RUARO, VICENTE ZANATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:7925-PR, MARIA LÚCIA LINS CONCEIÇÃO DE MEDEIROS - 

OAB:15.348 OAB/PR, TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER - 

OAB:22129-A/SP

 Visto,

Considerando o Oficio n°374/2018, o Supremo Tribunal de Justiça 

deliberou sobre os procedimentos a serem adotados quanto aos 

processos que envolvem planos econômicos:

(...) Todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no 

aguardo do inicio do funcionamento da plataforma online criada para 

adesão ao acordo homologado perante ao Colendo Supremo Tribunal 

Federal.

Por essa razão, determina-se a suspensão do feito até o funcionamento 

da plataforma online, quando deverão as partes manifestarem interesse 

no prosseguimento do feito.

Observadas às formalidades legais, proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico, levando o feito ao arquivo provisório 

até o prazo final da suspensão.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 69234 Nr: 1542-13.2010.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDIRA ROSA DALLA NORA TELLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11.945B/MT, DEIVISON 

VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - OAB:14690, FÁBIO DE OLIVEIRA 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 13884, FABIO LUIS NASCIMENTO DOS 

SANTOS DA MOTA - OAB:19.615 BA, FERNANDO MARSARO - 

OAB:OAB/MT 12.832, HILVETE MARIA DOS SANTOS - OAB:OAB/DF 

23829, LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - OAB:7381/MT, LUIZ 

CARLOS CACERES - OAB:26.822-B/ PR, MAURICIO FERREIRA DE 

CAMPOS GONÇALVES DE PAULA - OAB:OAB/MT 9.456, NELSON 

FEITOSA JUNIOR - OAB:8656, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:OAB MT 12208-A, RICHARDSON JUVENTINO GONÇALVES 

CAMPOS - OAB:139.209, RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - 

OAB:OAB/MT 18.099, THAÍS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - 

OAB:22056/O, WILLIAN JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928

 Visto,

Considerando o Oficio n°374/2018, o Supremo Tribunal de Justiça 

deliberou sobre os procedimentos a serem adotados quanto aos 

processos que envolvem planos econômicos:

(...) Todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no 

aguardo do inicio do funcionamento da plataforma online criada para 

adesão ao acordo homologado perante ao Colendo Supremo Tribunal 

Federal.

Por essa razão, determina-se a suspensão do feito até o funcionamento 

da plataforma online, quando deverão as partes manifestarem interesse 

no prosseguimento do feito.

Observadas às formalidades legais, proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico, levando o feito ao arquivo provisório 

até o prazo final da suspensão.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 159034 Nr: 8622-52.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE NUNES QUEIROZ BRAGANHOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUAS DE PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT

 Visto,

Considerando a manifestação do requerido de p.100, oficie-se o Inmetro, 

para informar a possibilidade de realização de pericia no hidrômetro e 

eventuais valores se houver.

Com a manifestação, ciência as partes.

Após, concluso para análise.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 73734 Nr: 6056-09.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON PERERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DU PONT DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT, FRED 

HENRIQUE SILVA GADONSKI - OAB:6927/MT, MARCOS PAULO 

SANTOS DA SILVA - OAB:MT/9565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE AVILA - OAB:5367/MT, VANESSA PELEGRINI - OAB:MT 10.059

 Visto,

Não merece acolhida o pedido de redesignação da audiência (p.147), pois 

o requerente não faz prova de que não foi intimado para o ato, ao 

contrário, relata claramente seu conhecimento sobre a audiência.

 Registre-se que o art. 455 e seguintes do Código de Processo Civil impõe 

ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo.

Ausentes motivos para cancelamento do ato, cumpra-se a decisão retro. 

Às partes para razões finais.

Decorrido o prazo, certifique-se e concluso para prolação de sentença. 

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 39237 Nr: 1651-66.2006.811.0037

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALÍCIO EVANGELISTA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO ANSTAUDEM, ROBSON GARCIA 

DOS SANTOS, MÁRIO MARQUES DE OLIVEIRA, DIONES MARIA KUNTZ DO 

AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Visto,

Verifica-se que não constam as certidões negativas de ações 

possessórias e reivindicatórias. Assim, nos termos do artigo 139 do CPC, 

converte-se o julgamento em diligência, devendo a autora no prazo de 30 

(trinta) dias trazer os documentos elencados.

Decorrido o prazo, concluso para sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 150206 Nr: 4501-78.2015.811.0037

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEIXEIRA DE ARAUJO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVANDRO TONI, ALZIRA CAETANO TONI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANI PINTO DE LARA VIEIRA 

- OAB:MT/19497

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT 4735, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:MT/644

 Visto,

Para melhor análise dos pedidos, intime-se o fiel depositário Leandro 

Morais, para informar a quantidade de produto restante em nome dos 

executados, bem como informar se foi pago os custos da armazenagem 

indicados a p.114. Caso não tenha sido efetuado pagamento, deverá 

apresentar cálculo detalhado referente aos custos de padronização e 

armazenagem, no prazo de 15 (quinze) dias.

Havendo produtos, fica desde já advertido para que não efetue nenhum 

levantamento, sem autorização deste juízo, sob pena de crime de 

desobediência.

Com a manifestação, ciência as partes.

Após, concluso para análise.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 29723 Nr: 2048-96.2004.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO XAVIER SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO NAVARRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO NAVARRO FILHO - 

OAB:157633/SP, ZELIA MARTINI NOGUEIRA - OAB:MT 7675

 Vistos,

Trata-se de Ação de Execução para entrega de Coisa Incerta proposta 

por Adão Xavier Soares em face de Osvaldo Navarro Filho, ambos 

qualificados.

As partes formularam acordo extrajudicial (p.221/226), sendo homologado 

(p.227).

Na sequência, o exequente pugna pela expedição de carta de adjudicação 

para registro da propriedade do bem.

É o relatório. Decide-se.

Fortes nesses fundamentos, ante o pagamento do débito, o Estado-Juiz 

julga extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, 

II, do CPC.

Determina-se a expedição de carta de adjudicação para registro da 

propriedade do bem, nos termos do artigo 825, I do Código de Processo 

Civil.

Destarte, uma vez assinado o auto de adjudicação, no prazo de 20 dias, o 

interessado deverá providenciar o necessário para a expedição de carta 

de adjudicação, indicando as cópias para formação do instrumento e o 

recolhimento das custas de expedição.

Na mesma oportunidade, o exequente deverá comprovar, ainda, a ciência 

de todas as pessoas previstas no art. 799 e 889 do Código de Processo 

Civil, com cópias de todas as cartas, intimações e editais realizados, para 

conferência, ou, declarar expressamente sua inocorrência.

Em seguida, feitas as conferências necessárias pela Serventia, o que 

deverá ser certificado, expeça-se carta de adjudicação, e, havendo 

requerimento expresso, mandado de imissão ou ordem de entrega ao 

adquirente, encaminhando para assinatura.

Taxas, custas judiciarias e honorários pagos.

 Com o trânsito em julgado da sentença, nada mais sendo postulado, dê-se 

baixa dos autos, com as anotações de estilo e as cautelas de praxe.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 192787 Nr: 12615-38.2016.811.0015

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDO LIMA QUEIROZ, MARISTELA ZANCANARO 

QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETÚLIO GONÇALVES VIANA, JUSSARA 

BIAVATTI VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ZANCANARO QUEIROZ - 

OAB:MT/13393, CLEVERSON CAPUANO DE OLIVEIRA - OAB:, 

ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDESIO SOARES ARAUJO 

JUNIOR - OAB:MT 6.824, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 

5.858-A

 Visto,

Considerando a manifestação de p. 73 e a desistência da oitiva da 

testemunha Daniel Brianezi, cancela-se a audiência aprazada, e 

determina-se a devolução da presente deprecata para comarca de origem, 

constando as devidas homenagens.

Proceda-se a baixa dos autos, com as anotações de estilo e as cautelas 

de praxe.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 167040 Nr: 3714-15.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSENIRE AOZANE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA FERREIRA AIRES, ANAILSON 

CAETANO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYSSON COSTA OURIVES - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Visto,

Considerando que os requeridos apresentaram proposta de acordo e de 

acordo com o artigo 3°, §3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados 

pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e 

não somente na audiência inicial.

 Desta forma, em respeito à primazia da autocomposição, designa-se 

audiência de conciliação para o dia 28/08/2018, às 16h00min, a ser 

realizada por este juízo.

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente.

 Conste que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado.

Não, havendo acordo, intimem-se as partes, para no prazo de 10 (dez) 

dias, informarem se possuem provas a produzir, esclarecendo a 

necessidade e pertinência da mesma, valendo o silêncio pela inexistência.

Caso não tenham provas a produzir, esclareçam se entendem que o 

processo em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento 

conforme o estado do processo (artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015).

 Após, concluso.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 108278 Nr: 7441-55.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVACI GHISI, MARIA DAS GRAÇAS GHISI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLO VIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, 

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO DE MATTOS SABINO 

JUNIOR - OAB:17134, CRISTIANE KUCHTA - OAB:47477, DARLEY DA 

SILVA CAMARGO - OAB:MT 6.526-B

 DELIBERAÇÃO

Pela MM.ª Juíza foi deliberado: “Vistos, em que pese o pedido dos autores 

pelo indeferimento da oitiva das testemunhas, amparado em preclusão 

temporal observa-se à p. 159/160, que foi apresentado rol de testemunhas 

e à p. 174 a parte contrária tendo conhecimento nada manifestou sobre 

eventual preclusão temporal. Á p. 172 a audiência anteriormente 

designada foi cancelada e designou-se nova audiência por este Juízo. A 

bem da verdade, o que se verifica são repetidas confusões na realização 
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da audiência de instrução por motivos diversos, de modo que 

homenageando o direito buscado por meio de um instrumento que o realize 

de forma justa indefiro o pedido, uma vez que a parte a mais de ano já 

tinha conhecimento da intenção dos requeridos em ouvir as testemunhas 

aqui presentes. Defiro o pedido, às partes para memoriais no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias. Após, voltem conclusos. Cumpra-se”. 

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes. Eu, Daline Alves Pires (Estagiária de Gabinete) 

que o digitei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 37587 Nr: 202-73.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAVONI & NAVES ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, Edivaldo Lima de melo - OAB:12144, EUDER OLIVEIRA 

RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT, 

João Paulo Moreschi - OAB:11686, Jomas Fulgêncio de Lima 

Júnior - OAB:11785, LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - OAB:MT/6.525, 

Mauro Sérgio Guerrise - OAB:10124, Murilo Castro de Melo - 

OAB:11449, RONIMARCIO NAVES - OAB:MT/6.228, Thaisa Cristina 

Lemos da Silva Penha - OAB:9187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BOQUE DA SILVA - 

OAB:MT/13386

 Visto,

Considerando os pedidos do exequente p.439/458, para remoção de soja, 

oficie-se a Bunge Alimentos para oferecer esclarecimentos, devendo ser 

encaminhadas cópias dos pedidos e documentos.

Com a manifestação, ciência as partes.

Após, concluso para análise.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 141351 Nr: 358-46.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & VIEIRA LTDA, LUCIANO GOMES DA 

COSTA, DJALMA VIEIRA, CLAUDIA APARECIDA RODER DA COSTA, 

HILEA REGINA CASTANHO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890 PR, FLAVIA VENCESLAU GOMES - OAB:MT/16843, 

LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - OAB:25661 PR, MARIA ANGELA 

KEIKO TAIRA - OAB:PR/ 34433, RAFAEL MACEDO ROQUE - OAB:63080 

PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA MAIRA BARCO DOS SANTOS, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 40277 Nr: 2738-57.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE LOPES DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOSÉ FILIPPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ari Rodrigues - OAB:MT/12990, 

BRUNA CRISTINA HEPP RODRIGUES - OAB:16.700/MT, MARCO 

AURELIO HEPP RODRIGUES - OAB:19758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES 

DE MELLO GONÇALVES - OAB:OAN/MT8.798-A

 Vistos,

Deferem-se os pedidos de p.326/329.

Procedeu-se a consulta ao sistema BACENJUD para bloqueio de ativos 

financeiros em nome do executado, sendo parcialmente frutífera, 

conforme documento anexo.

 Considerando que o bloqueio foi parcialmente frutífero, intime-se o 

executado, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, 

para que tomem ciência dos bloqueios e no prazo de 5 (cinco) dias, caso 

queiram, se manifestem acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros, 

podendo os executados alegarem/comprovarem que as quantias 

indisponíveis são impenhoráveis ou ainda remanescem indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros (art.854, §3º, incisos I e II do Código de 

Processo Civil).

Outrossim, determina-se o levantamento do valor bloqueado a p.309/310 

em favor do exequente, observando os dados bancários de p.327.

Por fim, determina-se a penhora de cota de capital do executado junto à 

Cooperativa Sicredi. Expeça-se o mandado de penhora, devendo a 

Cooperativa informar o valor atual das cotas capital do executado, 

devendo depositar em juízo os valores correspondentes.

Após, intime-se o exequente para dar seguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 123949 Nr: 6516-88.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENESIS AGRÍCOLA LTDA, CRISTIANO 

DARCY SOUZA MONTAGNI, PAULO MASSANORE BANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, WENDELL OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT/ 14394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA ROSSAROLLA 

BANDO - OAB:12951/MT

 (...)Por todo o acime exposto, defere-se a penhora no rosto dos autos da 

demanda trabalhista, somente em relação às verbas 

indenizatórias.Oficie-se o Exmo. Juiz da Vara de Trabalho da Comarca de 

Primavera do Leste, para que informe os valores das verbas de cunho 

indenizatório, referente ao processo n.º 0001310-55.2014.5.23.0076. Com 

o cumprimento da ordem ou caso não seja frutífera a penhora, intime-se o 

exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção. Decorrido prazo, certifique-se e concluso.Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 146637 Nr: 2836-27.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HMBS, ELIOMAR SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCÂNTARA - OAB:MT/11.854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Visto,

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Hugo Michael Bonfim 

representado pelo seu genitor Eliomar da Silva contra Porto Seguro CIA de 

Seguros Gerais, ambos qualificados.

O executado efetuou o pagamento do débito (p.113/114).

Intimado, o exequente requer a expedição de alvará para levantamento 

dos valores pagos pelo executado (p.116).

É o relatório. Fundamenta-se e Decide-se.

 Fortes nesses fundamentos, ante o recebimento do débito, o Estado-Juiz 

julga extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, 

II, do CPC.

Taxas e custas judiciarias pagas.

 Considerando o pedido de levantamento dos valores constantes nos 

autos, colha-se o perecer ministerial.

Não havendo objeção e com o trânsito em julgado da sentença, expeça-se 

alvará em favor do exequente, observando os dados bancários 

apresentados a p.116.
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Após, nada mais sendo postulado, dê-se baixa dos autos, com as 

anotações de estilo e as cautelas de praxe.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 37735 Nr: 304-95.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATUREZA TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO GOELLNER, ANA MARIA 

GOELLNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:MT 12900, LUIZ ROBERTO NOGUEIRA PINTO - OAB:112821/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Trata-se de Execução por Títulos Extrajudiciais contra Devedores 

Solventes proposto por Natureza Transportes Ltda. contra Luiz Alberto 

Goellner e Ana Maria Goellner, todos qualificados nos autos.

As partes entabularam acordo, para tanto requerem a homologação e 

extinção do processo e desistem do prazo recursal (p.124/125).

É o relatório. Decide-se.

Forte nesses Fundamentos, o Estado-Juiz HOMOLOGA o acordo de 

p.124/125, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, bem como a 

desistência do prazo recursal. Em consequência, julga extinto este feito, 

com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil.

Custas e taxas judiciarias pagas (p.20).

Honorários como convencionado entre as partes.

Certifique-se nos autos, a Senhora Gestora Judiciária do trânsito em 

julgado, dando-se as devidas comunicações, anotações e baixas 

necessárias, arquive-se o presente feito.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 128847 Nr: 1729-79.2014.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO DIOMAR WERNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDOMIRO RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ari Rodrigues - OAB:MT/12990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz JULGA EXTINTO o 

processo, nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil.Custas 

e taxa judiciaria pagas. Por fim, considerando a extinção da ação 

executiva, ante a homologação do plano de recuperação judicial que inclui 

o crédito perseguido pelo embargante, verifica-se a perda superveniente 

do objeto dos embargos em apenso código 128847, impondo-se a extinção 

da ação.Translade-se cópia aos embargos á execução código 

128847.Com o trânsito em julgado desta, e observadas às formalidades 

legais, arquive-se.Publicada e registrada a presente sentença pelo 

Sistema Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 134849 Nr: 6668-05.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM OTACÍLIO MATIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA MANOELA DIOZ SENA - 

OAB:MT/14101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Visto,

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Joaquim Otacílio 

Matias contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Ltda., ambos 

qualificados.

O executado apresentou pagamento espontâneo da divida e requer a 

extinção do processo (p.157/158).

Em manifestação, o exequente informa que concorda com o valor 

depositado pelo executado e requer a expedição de alvará para liberação 

dos valores (p.160).

Decide-se.

Fortes nesses fundamentos, com o recebimento do débito, o Estado-Juiz 

julga extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do CPC.

Expeça-se alvará para liberação dos valores em favor do exequente, 

conforme solicitado (p.160).

Com o trânsito em julgado desta e observadas às formalidades legais, 

arquive-se.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 106510 Nr: 5567-35.2011.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTO GOELLNER, ANA MARIA GOELLNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATUREZA TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 3.568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO COSTA NICOLINO 

- OAB:MT 12900

 Visto,

Trata-se de Embargos à Execução proposto por Luiz Alberto Goellner e 

Ana Maria Goellner contra Natureza Transportes Ltda., todos qualificados 

nos autos.

As partes entabularam acordo, para tanto requerem a homologação e 

extinção do processo e desistem do prazo recursal (p.67/68).

É o relatório. Decide-se.

Forte nesses Fundamentos, o Estado-Juiz HOMOLOGA o acordo de 

p.67/68, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, bem como a 

desistência do prazo recursal. Em consequência, julga extinto este feito, 

com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil.

Custas e taxas judiciarias pagas (p.21).

Honorários como convencionado entre as partes.

Certifique-se nos autos, a Senhora Gestora Judiciária do trânsito em 

julgado, dando-se as devidas comunicações, anotações e baixas 

necessárias, arquive-se o presente feito.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 176328 Nr: 8696-72.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrobetel Comércio e Exp. e Imp. de Cereais LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaqueline Rebelato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO GONÇALVES 

BERGAMASCO FERRARI - OAB:328819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Trata-se de Execução por Quantia Certa proposta por Agrobetel Comércio 

e Exp. e Imp. De Cereais contra Jaqueline Rebelato, ambos qualificados.

As partes entabularam acordo, onde ficou determinada a suspensão da 

ação até o seu cumprimento, e após, a extinção do feito, desistindo as 

partes do prazo recursal (p.27/28).

 O referido acordo foi homologado à p.29, suspendendo-se o processo 

até o dia 22/01/2018.

Decorrido o prazo, a exequente informa que o acordo foi integralmente 

cumprido, requerendo a extinção da ação (p.30).

Decide-se.

Fortes nesses fundamentos, com o recebimento do débito, o Estado-Juiz 

julga extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do CPC.

Por fim, como as partes renunciam ao prazo recursal, então, 

HOMOLOGO-O, e, com isso, certifique-se nos autos, a Senhora Gestora 

Judiciária do trânsito em julgado, dando-se as devidas comunicações, 

anotações e baixas necessárias, arquive-se o presente feito.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 215 de 806



Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 133944 Nr: 5974-36.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILTON PAULO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER INVESTIMENTOS EM 

PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA BENEDETI MACHADO - 

OAB:21123/O, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 (...)Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga parcialmente 

procedente a ação com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar a inexistência de 

relação jurídica do contrato nº 20017197181 (p. 72/81) e determinar ao 

requerido que promova, em 05 (cinco) dias, a exclusão da inscrição do 

nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito dos débitos 

decorrentes desse contrato.Ante a sucumbência recíproca, as custas 

judiciais e a taxa judiciária serão rateadas igualmente entre as partes, bem 

como condenam-se as partes em honorários advocatícios, no montante de 

10% (dez por cento), para cada parte, sobre valor atualizado da causa 

(art. 85, caput e § 14, e art. 86, do CPC).Com o trânsito em julgado, 

observadas às formalidades legais, arquivem-se.Publicada e registrada 

pelo Sistema Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 169604 Nr: 5062-68.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO DOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCÂNTARA - OAB:MT/11.854, THIAGO SILVA FERREIRA - OAB:MT 

20957/O, VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

 Visto,

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Diego dos Santos 

Oliveira contra Porto Seguro Cia. de Seguros, ambos qualificados.

O executado apresentou pagamento espontâneo da divida e requer a 

extinção do processo (p.98/102).

Em manifestação, o exequente requer a expedição de alvará para 

liberação dos valores depositados pelo executado (p.103).

Decide-se.

Fortes nesses fundamentos, com o recebimento do débito, o Estado-Juiz 

julga extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do CPC.

Expeça-se alvará para liberação dos valores em favor do exequente, 

conforme solicitado (p.103).

Com o trânsito em julgado desta e observadas às formalidades legais, 

arquive-se.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 175240 Nr: 8120-79.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMB, MCL, RBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674, SANDRA 

MARA BASEI - OAB:5066-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA 

para apresentar as contrarrazões do recurso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 30805 Nr: 3020-66.2004.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos da Graça Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE PEDROSO - OAB:47671, 

LUCIANA FERNANDES RABELO - OAB:9031-B-MT, RODOLFO WILSON 

MARTINS - OAB:MT 5.858-A, TRAJANO CAMARGO DOS SANTOS - 

OAB:9171-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON LAZZARI - 

OAB:8727-B/MT, MILTON COSTA FARIAS - OAB:2931-A/MS, SERGIO 

PAULO GROTTI - OAB:4412

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para assinar a petição de fls. 289/292, no prazo de 05(cinco) dias, pois se 

encontra apócrifa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 67003 Nr: 6787-39.2009.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR JOSE DE ALMEIDA, IRINEU FRANCISCO 

ROTILI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA CIBELI DE SOUZA 

SERENZA - OAB:5678, GAYA LEHN SCHNEIDER - OAB:MS 10.766, 

RENATA DE SOUZA LEÃO - OAB:13511/MT, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A, Thomas Henrique 

Rodrigues de Carvalho - OAB:124476, VALNIR TELLES DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:MT-12575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, ROSA MARIA POZZER ROTILI - 

OAB:MT/14.441

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para impugnar a contestação e denunciação à lide de fls. 179/193, no 

prazo legal, requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 146637 Nr: 2836-27.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HMBS, ELIOMAR SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCÂNTARA - OAB:MT/11.854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Visto,

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Hugo Michael Bonfim 

representado pelo seu genitor Eliomar da Silva contra Porto Seguro CIA de 

Seguros Gerais, ambos qualificados.

O executado efetuou o pagamento do débito (p.113/114).

Intimado, o exequente requer a expedição de alvará para levantamento 

dos valores pagos pelo executado (p.116).

É o relatório. Fundamenta-se e Decide-se.

 Fortes nesses fundamentos, ante o recebimento do débito, o Estado-Juiz 

julga extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, 

II, do CPC.

Taxas e custas judiciarias pagas.

 Considerando o pedido de levantamento dos valores constantes nos 
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autos, colha-se o perecer ministerial.

Não havendo objeção e com o trânsito em julgado da sentença, expeça-se 

alvará em favor do exequente, observando os dados bancários 

apresentados a p.116.

Após, nada mais sendo postulado, dê-se baixa dos autos, com as 

anotações de estilo e as cautelas de praxe.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 59318 Nr: 6872-59.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLEI MIORANZA THOME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAYER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO FREITAS FARIA - 

OAB:11979-A, LUIZ CARLOS REZENDE - OAB:MT 8.987-B, LURDIANE 

BARROS MOREIRA - OAB:12369/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:SP 76.458

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO LUIS CARLOS REZENDE, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 12751 Nr: 1383-22.2000.811.0037

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC do Brasil Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luís Ubeda Bonilha - 

OAB:140.646, ANTÔNIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA - OAB:5685/MT, 

José Mário Silva D' Agelo Braz - OAB:, NILSON BALBINO VILELA 

JÚNIOR - OAB:5982/MT, Orlando Ribeiro Ferraz - OAB:99524, Regina 

Helena Abbud - OAB:174364, Ricardo Malachias Ciconelo - 

OAB:OAB/SP 130.857, Sandra Regina Miranda Santos - OAB:146105, 

WILLIAN MARCONDES SANTANA - OAB:SP-129.573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO AIDAMUS DE 

LAMÔNICA FREIRE - OAB:6000/MT, SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO 

PRADO - OAB:OAB/MT 10001

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO FILIPE BRUNO DOS SANTOS, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 161769 Nr: 1146-26.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA DAGOSTIM FAVARIN, DORACI FAVARIN 

ANDREATTO, LEOCI FAVARIN, OLEONIR FAVARIN, MARLI FAVARIN 

PINTO, DOMINGOS FAVARIN NETO, LÍBERO FAVARIN, MARILENE 

FAVARIM TORRES, ANDREIA FAVARIN DANIELLI, SOELY FAVARIN 

JUSTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA VEIGA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT 3963, DIVADIR DE PIERI - OAB:4335-A/MT, DIVAIR 

APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 4336-A, DIVANIR MARCELO DE PIERI - 

OAB:MT 5698-A, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 13984-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE CRISTINA SILVA 

MELO - OAB:OAB/MS 15.497, SAMIRA ANBAR - OAB:OAB/MS 11.355, 

THIAGO VARGAS - OAB:OAB/MS 19.039

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO RODRIGO RIBEIRO ARAUJO, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 136431 Nr: 7901-37.2014.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMIR RUVIARO TOMAZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRE-MOLDADOS PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO TAILOR HENRIQUE SOUZA, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 13057 Nr: 1582-44.2000.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROTOTAL COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMC do Brasil Indústria e Comércio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Francisco - 

OAB:179.209, André Luís Ubeda Bonilha - OAB:140.646, José Mário 

Silva D' Agelo Braz - OAB:, Nilson Balbino Vilela Junior - OAB:5982, 

Orlando Ribeiro Ferraz - OAB:99524, Regina Helena Abbud - 

OAB:174364, Sandra Regina Miranda santos - OAB:146105

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO FILIPE BRUNO DOS SANTOS, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 101219 Nr: 784-97.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DA ROSA 

CORRÊA - OAB:30820/RS

 Visto,

Em relação ao pedido de p.293, verifica-se que já houve expedição de 

alvará em nome da advogada Rosangela, conforme se extrai de p.285, 

não havendo mais valores nos autos a serem levantados, conforme 

extrato em anexo.

Após, nada mais sendo postulado, arquivem-se os autos.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 23735 Nr: 650-51.2003.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLLA ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA-ME
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR PIRES DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B, TAILOR HENRIQUE SOUZA - OAB:21916/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO TAILOR HENRIQUE SOUZA, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 138780 Nr: 9548-67.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMACENO BUSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENIOR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

AGROPECUÁRIA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - 

OAB:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO RODRIGO RIBEIRO ARAUJO, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 40933 Nr: 3397-66.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMÃOS SCHROETER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACI RIBEIRO DA PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MACIEL DE LIMA - 

OAB:6711/MT, LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Visto,

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA interposta por IRMÃOS 

SCHOETER LTDA contra JURACI RIBEIRO DA PAIXÃO, todos qualificados.

A parte autora foi intimada por meio de seu advogado e pessoalmente 

para dar seguimento ao feito, mas quedou-se inerte (p. 163/167).

É o relatório. Decide-se.

O artigo 485, inciso III e § 1º do CPC, dispõe que a falta de impulso regular 

pelas partes, por mais de trinta dias, acarreta em extinção do processo.

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – REQUISITOS DO ART. 485, III, 

§ 1º DO CPC/2015 OBSERVADOS – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO VIA DJE 

PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO – OCORRÊNCIA – INTIMAÇÃO 

PESSOAL DO AUTOR – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Se a parte autora é intimada pessoalmente e seu advogado 

via DJE para manifestar sob pena de extinção do feito, fica autorizada a 

extinção do processo, de ofício, por abandono da causa nos termos do 

artigo 485 , inciso III , e § 1º, do CPC/15 . (Ap 169137/2016, DR. MARCIO 

APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, 

Publicado no DJE 07/02/2017).

Desse modo, resta evidente, a falta de interesse por parte da autora, no 

prosseguimento do feito, pois mesmo intimada, não promoveu o andamento 

do feito.

 Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga extinto o processo, sem 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil.

Custas e taxas pagas (p.45/46).

Deixa-se de condenar o requerente em honorários, porque não houve a 

formação do contraditório.

Retira-se a baixa da restrição judicial de p. 160, conforme documento em 

anexo.

Com o trânsito em julgado desta e observadas às formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

 Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 102346 Nr: 1745-38.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIANA TRADING IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA, PEDRO GONÇALVES VIANA NETO, 

OLIVA SANTOLIN VIANA, JUSSARA CORDEIRO MARQUES CARDOSO, 

VIANA ALIMENTOS LTDA, ROBERTO CARLOS CARDOSO DA SILVA, 

IRIETE CARDOSO CECATTO, RONALDO CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON VINICIOS DOS 

SANTOS - OAB:6923, DALTON VINICIUS DOS SANTOS - 

OAB:6.923-B-MT, DIVADIR DE PIERI - OAB:4335-A/MT, DIVANIR 

MARCELO DE PIERI - OAB:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO RODRIGO RIBEIRO ARAUJO, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 37943 Nr: 499-80.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL RAMIN DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES 

FILHO - OAB:6.226-A/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, 

NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO TAILOR HENRIQUE SOUZA, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 71479 Nr: 3794-86.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO COSTA DOS SANTOS, 

AGROPECUÁRIA F. G. LTDA, M A P DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONEDSON CARVALHO DA SILVA 

- OAB:MT 7.136-B, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, 

JOSE BACALTCHUK - OAB:4404-A/MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO TAILOR HENRIQUE SOUZA, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 5006 Nr: 145-07.1996.811.0037

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:MT/4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO 

PRADO - OAB:OAB/MT 10001, SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900/MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO FILIPE BRUNO DOS SANTOS, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 5450 Nr: 48-07.1996.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:MT/4729-A, HELEN GODOY DA COSTA - OAB:10008, JULIANA 

FONSECA DA SILVA - OAB:9295-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO AIDAMUS DE 

LAMÔNICA FREIRE - OAB:6000/MT, SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO 

PRADO - OAB:OAB/MT 10001, SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900/MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO FILIPE BRUNO DOS SANTOS, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 107418 Nr: 6530-43.2011.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS CARDOSO DA SILVA, JUSSARA 

CORDEIRO MARQUES CARDOSO, IRIETE CARDOSO CECATTO, RONALDO 

CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT 3963, DIVADIR DE PIERI - OAB:4335-A/MT, DIVANIR 

MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, KAROLINE SZATKOWSKI 

POLATO - OAB:MT 14618, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 

13984-B, TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - OAB:MT 8.623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO RODRIGO RIBEIRO ARAUJO, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 4789 Nr: 804-45.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON CARLOS DE MORAIS, SEBASTIÃO 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE GUTIERRES - 

OAB:OAB/SP 237.773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE BACALTCHUK - 

OAB:4404-A/MT

 Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga extinto o processo, sem 

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

Processo Civil.Custas e taxas judiciárias pagas (p.21).Sem honorários, 

uma vez que não se formou o contraditório.Com o trânsito em julgado 

desta e observadas às formalidades legais, arquivem-se os autos. 

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 144356 Nr: 1771-94.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENIOR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

AGROPECUÁRIA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMACENO BUSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 4336-A, 

DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, RODRIGO RIBEIRO 

ARAUJO - OAB:MT 13984-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO RODRIGO RIBEIRO ARAUJO, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 71895 Nr: 4210-54.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Perival de Matos Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMÍLIO DIVINO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIC RITTER - OAB:5397-B/MT, 

PETERSON VEIGA CAMPOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - 

OAB:MT 13984-B

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO RODRIGO RIBEIRO ARAUJO, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000252-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIR MOREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO CERTIFICO que, por motivos de saúde, o perito não pode 

realizar as perícias do dia 07/05/2018. REDESIGNO PERÍCIA para o dia 

28/05/2018, ás 13h30min. INTIMO as partes, através dos seus advogados, 

para que compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do 

Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, 

Primavera do Leste-MT) Primavera do Leste –MT, 16/05/2018. Lidiane 

Memoria Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000398-40.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALDEVINO DIAS DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO CERTIFICO que, por motivos de saúde, o perito não pode 
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realizar as perícias do dia 07/05/2018. REDESIGNO PERÍCIA para o dia 

28/05/2018, ás 14h00min. INTIMO as partes, através dos seus advogados, 

para que compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do 

Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, 

Primavera do Leste-MT) Primavera do Leste –MT, 16/05/2018. Lidiane 

Memoria Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004869-02.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAFALDA HERTZ DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora 

da audiência de instrução designada no juízo deprecante (1ª Vara Federal 

de Toledo/PR - Carta Precatória Nº 5001662-33.2018.4.04.7016) para o dia 

01/08/2018 às 14h00, consignando que a intimação das testemunhas 

ANILDO CANISIO FINKLER, RUDI PEDRO LUNKES e MARIA SOELI SCHIDT, 

arroladas pela parte autora, caso não expressamente dispensada pela 

parte que a arrolou, deverá ser efetivada pelo advogado, nos termos do 

art. 455, e § 3º, do CPC, cuja inércia importa em desistência da inquirição 

da testemunha. Primavera do Leste-MT, 16/05/2018. Lidiane Memoria 

Campos Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73355 Nr: 5679-38.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE FERREIRA DA SILVA, DIVAIR APARECIDO DE 

PIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 4336-A, 

DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, Flavio Araujo Lemes 

Ferreira - OAB:12263 /MT, MARCOS AURÉLIO DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 27.914, TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - OAB:MT 8.623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a decisão de fls. 144, designo audiência de mediação 

para o dia 06/06/2018 às 15h00, a ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Solução de Conflitos, localizado no prédio da UNIC de Primavera do 

Leste-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 137499 Nr: 8675-67.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZÉLIA ROCHA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE ajuizada por 

ZÉLIA ROCHA GOMES, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos.

Em audiência, o mandatário da parte requerente pugnou pela desistência 

da ação e a extinção do processo.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente informa o 

desinteresse no prosseguimento da ação, razão pela qual a extinção do 

processo é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

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

 Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Defiro o pedido de extração dos documentos originais.

Sentença publicada em audiência. Registre-se. Intimem-se.

 Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Nada mais havendo, encerro o presente. Eu, Douglas Steiffine (estagiário 

de Direito), que o digitei.

 MYRIAN PAVAN SCHENKEL

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 168811 Nr: 4654-77.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO JOSÉ DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4654-77.2016.8.11.0037 (Código 168811)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, intime-se o advogado da parte autora, através do DJE, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos o contrato de honorários 

entabulado com seu/sua cliente, a fim de viabilizar a correta elaboração do 

ofício requisitório, nos termos do artigo 8º, XIV, e 18 da Resolução 

405/2016-CJF.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125593 Nr: 8163-21.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLETE RODRIGUES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8163-21.2013.811.0037 (Código 125593)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Após, intimem-se as partes para a apresentação de parecer ou 

documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do 

artigo 510 do Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125594 Nr: 8164-06.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR BISPO DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Após, intimem-se as partes para a apresentação de parecer ou 

documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do 

artigo 510 do Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 146866 Nr: 2960-10.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVANILTON VITAL SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Após, intimem-se as partes para a apresentação de parecer ou 

documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do 

artigo 510 do Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 146610 Nr: 2817-21.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSE MARY MENEGUETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Após, intimem-se as partes para a apresentação de parecer ou 

documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do 

artigo 510 do Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134521 Nr: 6392-71.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA DOS SANTOS KUCZKOVSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6392-71.2014.811.0037 (Código 134521)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Após, intimem-se as partes para a apresentação de parecer ou 

documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do 

artigo 510 do Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 160795 Nr: 753-04.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GVIMDS, LORRANY LOPES IWASHITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÉLIO ROSA DE MORAES - 

OAB:18.464/O, RUTE SOUZA OLIVEIRA - OAB:MT/ 18.250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA.Cite-se o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais.Por 

sua vez, havendo preliminares, fato impeditivo ou modificativo do direito 

alegado em sede de contestação, intime-se a parte requerente para se 

manifestar no prazo legal.Defiro o pedido do benefício da assistência 

judiciária gratuita.Vista ao Ministério Público.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 

15 de maio de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126076 Nr: 8639-59.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE FERREIRA ROSA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O

 Ante o exposto, considerando que houve reestruturação administrativa 

dos cargos e funções públicas do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, com instituição de novo sistema remuneratório, através da Lei 

nº 704 de 20/12/2001, anterior ao quinquênio legal que antecede a 

propositura da ação, DECLARO a PRESCRIÇÃO das diferenças 

decorrentes da conversão da URV e JULGO EXTINTO o feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, II, do novo Código de 

Processo Civil.Sem custas.Honorários advocatícios pela parte requerente, 
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estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, 

do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98 do mesmo 

códex.Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 15 de maio de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 117308 Nr: 7981-69.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ANTONIO SILVESTRI BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA BLESSA SANT'ANA DE 

SOUZA - OAB:MT 12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 

7.136-B, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o(a) Advogado(a) que foi 

realizado o protocolo do Precatório no sistema online doTJMT, para 

acompanhamento no Departamento Auxiliar da Presidência do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 59592 Nr: 7270-06.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDESINA FRANCISCA DA SILVA, CAMILA CAMILO 

DA SILVA, ELISMAR CAMILO DA SILVA, ELISLAINE CAMILO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Santos Réche - 

OAB:12-831-B, MARILEI SCHUSTER - OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o(a) Advogado(a) que foi 

realizado o protocolo do Precatório no sistema online do TJMT, para 

acompanhamento no Departamento Auxiliar da Presidência do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113290 Nr: 3647-89.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE FATIMA DE CARVALHO BERVIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo José dos Santos - 

OAB:MT/12.175, LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - OAB:11997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A, KELEN TAQUES SIQUEIRA MATTA - OAB:14218, Regina 

Macedo Gonçalves - OAB:505/MT

 Vistos. Permaneçam os autos conclusos para decisão. Cumpra-se.

 MYRIAN PAVAN SCHENKEL

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113944 Nr: 4439-43.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTUIRO FLAVIO DE GOVEIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4439-43.2012.811.0037 (Código 113944)

Vistos.

 Defiro pedido de fls. 71/72.

Dê-se vista dos autos a parte requerida na forma do artigo 183, §1º, do 

Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118355 Nr: 707-20.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALANÇAS OESTE LTDA - ME, MARIA 

ROEGELIN, VOLMIR PICHEK BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 Processo nº 707-20.2013.811.0037 (Código 118355)

Vistos.

Defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome do 

executado, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Com a juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda dos 

executados, vista dos autos à parte exequente, para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Importante consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Sem prejuízo, proceda-se a secretaria a juntada da petição que se 

encontra na contracapa dos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 14 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 146747 Nr: 2910-81.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ROSA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTERCIO TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 19365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, considerando que houve reestruturação administrativa 

dos cargos e funções públicas do ESTADO DE MATO GROSSO, com 

instituição de novo sistema remuneratório, através da Lei Complementar nº 

8089/2004, anterior ao quinquênio legal que antecede a propositura da 

ação, DECLARO a PRESCRIÇÃO das diferenças decorrentes da 

conversão da URV e JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, II, do novo Código de Processo Civil.Sem 

custas.Honorários advocatícios pela parte requerente, estes fixados em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §§2º e 19º, do Código 

de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98 do mesmo 

códex.Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 164998 Nr: 2670-58.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIETE RESPLANDE DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 
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COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - 

OAB:14537/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:MT/11003/A, 

VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, considerando que houve reestruturação administrativa 

dos cargos e funções públicas do ESTADO DE MATO GROSSO, com 

instituição de novo sistema remuneratório, através da Lei Complementar nº 

50/1998, anterior ao quinquênio legal que antecede a propositura da ação, 

DECLARO a PRESCRIÇÃO das diferenças decorrentes da conversão da 

URV e JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro 

no artigo 487, II, do novo Código de Processo Civil.Sem custas.Honorários 

advocatícios pelas partes requerentes, estes fixados em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), nos termos artigo 85, §§2º e 19º, do Código de Processo 

Civil, observado o disposto no artigo 98 do mesmo códex.Após o trânsito 

em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 26 de fevereiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170595 Nr: 5529-47.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIELIA CASTELLI DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Processo nº 5529-47.2016.811.0037 (Código 170595)

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DO TERÇO 

CONSTITUCIONAL RETROATIVO RELATIVO A PROFESSORES MUNICIPAIS 

C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por MARIELIA CASTELLI DA COSTA 

em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, devidamente 

qualificados nos autos.

Alega, em síntese, que é servidora pública municipal e exerce a função de 

professora com jornada de trabalho correspondente a 40 horas semanais.

Relata que nos últimos 05 (cinco) anos, até a propositura da presente 

ação, usufruiu férias, tendo recebido o terço constitucional 

correspondente a apenas 30 (trinta) dias, ficando pendente o pagamento 

do terço constitucional referente aos 15 (quinze) dias de férias gozadas 

durante o mês de julho de cada ano, que atualizado, perfaz o montante 

total de R$ 2.316,83 (dois mil trezentos e dezesseis reais e oitenta e três 

centavos).

Em razão disso, requer seja o requerido compelido a cumprir os artigos 49 

e 50 previstos na Lei Municipal nº 681/01, a fim de realizar o pagamento do 

terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias de férias 

retroativos dos últimos 05 (cinco) anos, bem como a totalidade do período 

de fruição das férias de 45 dias pelo tempo que perdurar o vínculo 

empregatício.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 15/29.

Devidamente citado, o Município de Primavera do Leste apresentou sua 

contestação às fls. 32/41, aduzindo que a parte requerente não faz jus a 

presente demanda, visto que o artigo 50 da Lei Municipal nº 681/2001 foi 

revogado tacitamente por lei posterior e hierarquicamente superior, qual 

seja, a Lei Orgânica Municipal, bem como a prescrição.

Impugnação à contestação às fls. 45/54.

Às fls. 59/104, o requerido apresentou as fichas financeiras da 

requerente, bem como a Lei Orgânica Municipal.

Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte 

requerente deixou transcorrer o prazo sem manifestação e a parte 

requerida aduziu que não possui interesse na produção de provas.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a 

serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito.

Não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito.

A ação de cobrança se reporta a valores retroativos referentes ao terço 

constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas no 

mês de julho, não pagos, presumidamente devidos pelo requerido nos 

últimos cinco anos anteriores a propositura desta ação, tendo recebido o 

correspondente a apenas 30 (trinta) dias, perfazendo o montante de R$ 

2.316,83 (dois mil trezentos e dezesseis reais e oitenta e três centavos).

Para o recebimento da verba trabalhista, lastreia-se a requerente na 

aplicabilidade dos artigos 49 e 50 da Lei nº 681/2001 – Estatuto dos 

Profissionais da Educação do Município de Primavera do Leste, que assim 

dispõe:

Art. 49. O professor em efetivo exercício do cargo gozará de férias 

anuais, de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo o 

calendário escolar.

Art. 50. Independente de solicitação será pago aos Profissionais da 

Educação Municipal, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) 

da remuneração, correspondente ao período de férias.

Ainda a respeito das férias dos servidores, em 03 de maio de 2007 foi 

promulgada a Lei Orgânica Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, 

§3º, IX,:

Art. 129. O Município instituirá conselho de política de administração e 

remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos 

respectivos Poderes.

§ 3º - Aplicam-se aos servidores ocupantes de cargo público as 

disposições seguintes, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados 

de admissão quando a natureza do cargo o exigir:

IX - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais 

do que o vencimento normal; (grifo nosso)

Há que se registrar, em princípio, que a nova lei instituída, 

hierarquicamente superior, não derrogou o dispositivo retro mencionado 

da Lei Municipal nº 681/2001, no que tange à base de cálculo do adicional 

de férias dos professores, apenas permitiu a majoração do percentual do 

adicional de 1/3 (um terço), estabelecendo uma incidência mínima, qual 

seja: “com pelo menos um terço a mais que o vencimento normal”.

Com efeito, a alteração legislativa superveniente apenas estabeleceu o 

mínimo do adicional sobre férias, não excluindo, em relação aos 

professores, a base de cálculo de 45 (quarenta e cinco) dias.

A interpretação das legislações deve ser efetuada mediante a utilização 

da técnica denominada “interpretação conforme a constituição” 

reputando-se válidas as leis que permitam uma interpretação conforme os 

dispositivos constitucionais.

Sob tal conjuntura fático-normativa, a jurisprudência já firmou 

entendimento quanto ao tema, asseverando que, havendo previsão em lei 

municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e cinco dias 

de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o salário 

normal correspondente ao período total de férias, conforme inteligência do 

artigo 7º, XVII, da Constituição da República.

 Nesse sentido:

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO 

SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7º, XVII, da CF assegura aos trabalhadores 

o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais 

do que o salário normal; não estabelecendo a norma constitucional o 

período de duração do descanso anual. Havendo previsão expressa em 

lei municipal de que para os membros do magistério, na função de 

docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser 

calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - RO: 

00000822520155120041 SC 0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: LILIA 

LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 

20/11/2015).

APELAÇÃO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE — 

MAGISTÉRIO — FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO (45) DIAS — TERÇO 

CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO — 

PAGAMENTO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 7º, XVII, DA CONSTITUIÇÃO 

DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E ARTIGO 50 DA LEI DO 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Nº 681, DE 27 DE SETEMBRO DE 

2001 — INCIDÊNCIA. PEDIDO RESTRITO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA INICIAL — PRESCRIÇÃO — INEXISTÊNCIA. O artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República Federativa do Brasil assegura a 

remuneração das férias com um terço a mais que o normal, sem qualquer 

limitação referente ao período. Dessa forma, como a Lei do Município de 
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Primavera do Leste nº 681, de 27 de setembro de 2001, assegura aos 

professores férias de quarenta e cinco (45) dias, de acordo com o 

calendário escolar, incide o terço constitucional sobre todo período. Não 

se opera a prescrição prevista no Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 

1932, quando o pedido está restrito às verbas não pagas no quinquênio 

anterior à propositura da inicial. Recurso não provido. (TJMT-Ap 

124198/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 

14/07/2017).

Portanto, considerando que a Lei Orgânica Municipal não alterou o período 

de férias dos professores, mantendo-o em 45 (quarenta e cinco) dias, as 

férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

salário normal, devem ter o adicional calculado sobre a totalidade desse 

lapso temporal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para 

CONDENAR o ente municipal ao pagamento do terço constitucional 

incidente sobre 15 (quinze) dias das férias vencidas, retroativas aos 

últimos 05 (cinco) anos, até a data da prolação da sentença condenatória 

e, a partir de então, imponho a obrigação de fazer, consistente no 

pagamento do adicional de férias de 1/3 (um terço) a mais do que o salário 

normal, cujo adicional deve ser calculado sobre a totalidade do lapso 

temporal correspondente ao período de férias efetivamente previsto em lei, 

qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias, em relação às prestações 

vincendas.

O ente municipal está isento do pagamento das custas processuais.

Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, 

estes arbitrados, na forma do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, 

em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, devidamente atualizado.

A presente sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, na 

forma de reexame necessário, consoante previsão expressa do artigo 

496, §3º, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

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

 Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 114751 Nr: 5262-17.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCAMP COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 

DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, LUCIANO PICOLOTO, MILTON 

ELIAS JUNIOR, DOUGLAS RANIERI MILANESI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LETICIA RUBERT 

CAMPANHONI - OAB:MT 18775, DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO 

BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7366/MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos vertidos na exceção de pré-executividade.Condeno a parte 

excipiente ao pagamento das custas e despesas processuais. Deixo de 

condenar em honorários advocatícios, pois incabíveis na espécie (STJ, 

EREsp 1.048.043/SP, 29/06/2009; STJ, AgRg no REsp 1.196.651/MG, 

30/11/2011).Com o trânsito em julgado, certifique-se e intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, dar prosseguimento ao feito, 

trazendo aos autos cálculo atualizado de seu crédito.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 04 de dezembro de 2017.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 163639 Nr: 2039-17.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLUCE PEREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

RICARDO VAS CARDOSO - OAB:5.209-O

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

do retorno dos autos, bem como para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob 

pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 170586 Nr: 5521-70.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILVANI MEZZOMO DAL ROVERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

do retorno dos autos, bem como para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob 

pena de baixa e arquivamento automático.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104344 Nr: 3315-59.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO, 

Cpf: 08164149802, brasileiro(a), casado(a), dentista. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 590,15 (Quinhentos e noventa reais e quinze 

centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 21 de março de 2018

Laura Maria Coelho Lannes de Toledo Barros

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 124482 Nr: 7057-24.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEDISON FERNANDES FRAZÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO, 40ª CIRETRAN 

DO DE PARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 
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CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA - OAB:16915/MT, ELISABETE 

FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o autora para no prazo 

legal, apresentar as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 204610 Nr: 1618-56.2018.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO BORGES DE MENEZES, LILIAN COSTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - 

OAB:MT 20.261-B, JOSE ARLINDO DO CARMO - OAB:219770, SIMONE 

MARIA DESSORDI - OAB:21210, VINICIUS MANOEL - OAB:318862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Tendo em vista a ausência de pagamento da diligência para a 

intimação dos autores, devolva-se a missiva ao juízo deprecante com 

nossas homenagens, procedendo-se as anotações de estilo. Cumpra-se.

 MYRIAN PAVAN SCHENKEL

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28787 Nr: 961-08.2004.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THEISEN & THEISEN LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELIANE MORENO 

HEIDGGER DA SILVA - PROCURADORA FEDERAL, para devolução dos 

autos nº 961-08.2004.811.0037, Protocolo 28787, no prazo de 48 

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

(Provimento 38/2015/CGJ).

5ª Vara Cível

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000438-22.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NELIANE ANDREA MANOEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRANDA DE OLIVEIRA OAB - MT13300/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000438-22.2017.8.11.0037 Reclamante: NELIANE ANDREA MANOEL 

Reclamada: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. 

Trata-se de Ação de Indenização proposta pela parte reclamante em 

desfavor da reclamada, sob o fundamento de furto dentro das 

dependências da sede da reclamada. É o breve relato. Decido. O pedido 

de indenização decorre de acusação de furto de patrimônio da parte 

autora ocorrido dentro da sede da requerida, que se defende alegando o 

seguinte: “Não obstante, cumpre a ré esclarecer que, o furto teria ocorrido 

no restaurante do hotel, frisa-se em um local público, enquanto a autora 

tomava café da manhã, deixando sua bolsa, sem nenhuma vigilância. 

Assim que a autora comunicou os funcionários da ré acerca do furto de 

sua bolsa, estes tomaram todas as medidas que estavam ao seu alcance. 

Contudo, convém ressaltar que a autora, talvez por um descuido, deixou 

sua bolsa sem a devida observância e não tomou os devidos cuidados 

com o seu pertence, esquecendo-se que estavam em local público e com 

grande circulação de pessoas.” Como se pode verificar alhures a parte 

reclamada confessou o fato ilícito ocorrido dentro de suas dependências: 

“Art. 334 - Não dependem de prova os fatos: (...) II - afirmados por uma 

parte e confessados pela parte contrária;” Quanto aos danos morais, há a 

quebra da boa-fé objetiva e a geração de expectativa e insegurança no 

consumidor, que pagou o valor respectivo pela prestação de serviço 

defeituosa. Vide o entendimento: “Processo nº: 047/1.12.0002841-5 

(CNJ:.0007885-45.2012.8.21.0047) - Relator: Luís Augusto Coelho Braga - 

Ementa: Apelação Cível. Responsabilidade Civil. Ação de Indenização por 

Dano Material e Moral. Furto de bem nas dependências de hotel. Dever de 

Indenizar. Risco da Atividade. Aplicação do Código de defesa do 

Consumidor. Art. 14 do CDC. Contudo, o entendimento desta Câmara é que 

os hospedeiros respondem por furto ocorrido em suas dependências. 

Outrossim, face a dificuldade da prova, a palavra da vítima aliada a outros 

elementos probatórios, como a correspondência do bem com a profissão, 

o objetivo da viagem entre outros é suficiente para a comprovação do 

prejuízo, o que ocorreu nos autos. Dano Moral. Ocorrência. Manutenção 

do quantum debeatur. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÃNIME. 

(Apelação Cível Nº 70071556195, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 30/03/2017) - Data 

de Julgamento: 30/03/2017” Apesar do comprovado furto ocorrido, 

impossível afirmar indubitavelmente o conteúdo subtraído. Ora, não se 

pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova 

em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a reclamada a 

provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Outro não é o 

entendimento do mestre Fredie Didier Junior, que ensina: “Por outro lado, 

exigir do fornecedor, apenas por vislumbrar uma possível inversão do 

ônus da prova em seu desfavor, faça prova tanto dos fatos impeditivos, 

extintivos ou modificativos que eventualmente alegar, como de inexistência 

do fato constitutivo do direito do consumidor, é tornar legal a inversão que 

o legislador quis que fosse judicial (tanto que exigiu o preenchimento, no 

caso concreto, de certos requisitos). Segundo Cambi, o juiz, ao inverter o 

ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se 

a eles expressamente. Deve evitar a inversão do ônus probandi para 

todos os fatos que beneficiam ao consumidor, de forma ampla e 

indeterminada, pois acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo de 

provar negativa absoluta/indefinida, o que é imposição diabólica.” In casu, 

o reclamante alega que monta em dinheiro além de aparelho celular foi alvo 

de furto, juntando aos autos apenas o boletim de ocorrência no que se 

refere à apontada infração penal. Ora, o Boletim de Ocorrência, por 

contemplar apenas os fatos narrados unilateralmente pelo reclamante ao 

órgão estatal, isoladamente, é insuficiente para demonstrar o seu alegado. 

Neste sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAL E MORAL – CONDENAÇÃO - FURTO DE VEÍCULO EM 

ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – NEGATIVA DO FATO PELA RÉ 

- ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - BOLETIM DE OCORRÊNCIA – 

DECLARAÇÕES PRESTADAS NA DELEGACIA PELO INTERESSADO – 

COMPROVAÇÃO DAS DECLARAÇÕES NÃO DO SUPOSTO FATO. 

RECURSO PROVIDO”. “O boletim de ocorrência policial não gera 

presunção juris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que 

apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, 

sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras. Em outras palavras, o 

documento apenas registra que as declarações foram prestadas, sem 

consignar, todavia, a veracidade do seu conteúdo” (REsp 174.353/RJ; Rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; 4ª T.; Julg. 09/11/1999, DJ 17/12/1999, 

p. 374”. “O juiz pode considerar insuficientemente provado o fato, ainda 

que juntada certidão passada por autoridade pública, se esta se mostrar 

incompleta e desacompanhada de outras provas que a autora desistiu de 

produzir. recurso não conhecido” (REsp 58646/SP; Rel. Min. Ruy Rosado 

de Aguiar; 4ª T.; Julg. em 05/09/1995, DJ 02/10). (TJMT, Apelação n° 

105546/2011, Sexta Câmara Cível, Rel. Des. Juracy Persiani, julgado em 

19.09.2012)”. Diante dos fatos explanados, é patente a responsabilidade 

objetiva da parte reclamada em decorrência do furto ocorrido dentro das 

suas dependências. Julgo parcialmente procedente com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil do pleito da parte reclamante, para o fim de: Condenar a 

reclamada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais) e que deverão ser acrescidos de correção monetária pelo índice 

oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ambos a partir do 
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arbitramento desta sentença, conforme disposição da súmula 362 do STJ. 

Julgar improcedente o pedido de danos materiais. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 10 de maio 

de 2.108. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI 

Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 10 

de maio de 2.108. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010981-96.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLERE RADIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA DREYER OAB - MT0009520A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

MAGGIONI INFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT0007719A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8010981-96.2016.8.11.0037 Reclamante: ROSICLERE RADIN Reclamadas: 

MAGGIONI INFORMATICA LTDA - ME, DELL COMPUTADORES DO BRASIL 

LTDA e F. BRASIL LTDA SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico 

que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. É oportuno esclarecer 

que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, 

devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa 

do Consumidor. Alega a parte reclamante que a Requerente na data de 

06/02/2015 se dirigiu até a loja MAGGIONI INFORMATICA e adquiriu um 

notebook Dell, no valor de R$ 3.249,00. Que a requerida, MAGGIONI 

INFORMÁTICA LTDA, informou que era autorizada da fabricante e que a 

requerente teria assistência domiciliar, que logo após a aquisição do 

produto, o notebook apresentou vício (sistema operacional muito lento), 

quando então, procurou a loja fornecedora do produto MAGGIONI 

INFORMÁTICA, mesmo assim o problema permaneceu. Que o produto 

travava, que em dezembro de 2015 a empresa MAGGIONI abriu um 

chamado diretamente junto a fabricante DELL, que somente nesta data a 

fabricante alegou estar ciente do vício do produto, que nem a fabricante 

tomaram uma iniciativa com o fim de resolver o problema. Que o produto 

inteiro estava danificado, imprestável para o uso a qual é destinado. 

Citadas as partes reclamadas se quedaram inertes. É o breve relato. 

Decido. Diante da inércia da parte acionada prescreve a lei: O Enunciado 

nº 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, tem a seguinte redação: 

“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”. Destarte, em 

conformidade com o Enunciado nº 20 do FONAJE, cabe à parte ré 

comparecer pessoalmente às audiências ou, em se tratando de pessoa 

jurídica, ser representada por preposto, caso contrário, serão reputados 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, conforme estabelece o 

artigo 20 da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz.” O Estado do Mato Grosso definiu 

o prazo para apresentação de defesa de cinco dias, contados da 

realização da audiência de conciliação, nos procedimentos em trâmite no 

Juizado Especial Cível. Trata-se, pois, da disposição contida no enunciado 

quatro, editado nos Encontros de Juízes dos Juizados Especiais, que 

estabelece in verbis: “Enunciado 4 – A Contestação será apresentada no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de Conciliação, sob pena 

de Revelia”. Assim, não tendo sido sequer alegado motivo de força maior 

ou impedimento escusável para a ausência da parte ré na audiência de 

conciliação, e, em se tratando de direito disponível, deve ser imposto os 

efeitos da revelia, com o imediato julgamento da causa, nos termos do 

artigo 23, da Lei nº 9.099/95. O pedido de indenização tem como causa de 

pedir não somente o vício do produto, mas também a assistência não 

prestada ao consumidor. A reclamante comprovou a incidência de vício no 

produto, bem como a busca pela resolução do problema, que de forma 

persistente não foi resolvido. Incumbe à reclamada provar a veracidade de 

seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC, o que não 

ficou demonstrado no caso em tela. Quanto aos danos morais, há a 

quebra da boa-fé objetiva e a geração de expectativa e insegurança no 

consumidor, que pagou o valor respectivo ao bem e está à mercê da boa 

vontade das reclamadas na resolução do problema. Vide o entendimento 

da Turma Recursal nesse mesmo sentido: “EMENTA: AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - AQUISIÇÃO DE MERCADORIA COM DEFEITO - DESÍDIA 

EM EFETUAR A TROCA - DANO MORAL CONFIGURADO - 

QUANTIFICAÇÃO - JUROS DE MORA. 1) O fornecedor e o fabricante são 

solidariamente responsáveis pelos danos morais causados ao consumidor 

decorrentes da demora excessiva e injustificada na troca do produto 

adquirido com defeito. 2) A quantificação do dano moral obedece ao 

critério do arbitramento judicial, que, norteado pelos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, fixará o valor, levando-se em conta 

o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor. 3) 

Tratando-se de ato ilícito, os juros moratórios referentes à indenização por 

danos morais hão de fluir desde a época do evento danoso, nos termos 

da Súmula nº 54 do STJ e do realinhamento de posição da Segunda Seção 

do STJ, a partir do julgamento REsp. 1.132.866/SP, j. 23.11.2011, Rel. para 

Ac. Sidnei Beneti. (Apelação Cível 1.0145.11.037000-7/001, Rel. Des.(a) 

Marcos Lincoln, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/01/2013, 

publicação da súmula em 21/01/2013)” O art. 18, §1º, do CDC estipula em 

trinta dias o prazo para que os fornecedores de produtos de consumo 

duráveis providenciem o saneamento pelos vícios apresentados ou 

devolução dos valores despendidos, o que não foi respeitado pelo 

reclamado, motivo pelo qual deve a requerida ser condenada, não 

somente compelida a cumprir a lei que já era ciente anteriormente a esta 

demanda. Julgo procedente com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil do pleito da parte 

reclamante, para o fim de: Condenar as reclamadas solidariamente ao 

pagamento de danos materiais no valor de R$ 3.249,00 que deverão ser 

corrigidos pelo índice INPC/IBGE desde sua aquisição e acrescido de juros 

legais de 1% ao mês desde a citação válida. Condenar as reclamadas 

solidariamente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) e que deverão ser acrescidos de correção monetária 

pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ambos a 

partir do arbitramento desta sentença, conforme disposição da súmula 362 

do STJ. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e 

art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 10 de maio de 2.108. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 10 de maio de 2.108. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011581-54.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDICE OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLATH VIANA DE SOUZA (REQUERIDO)

RO VEICULOS MULTIMARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011581-54.2015.8.11.0037 Reclamante: VALDICE OLIVEIRA DOS 

SANTOS Reclamada: GLATH VIANA DE SOUZA e RO VEICULOS 

MULTIMARCAS SENTENÇA Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei n. 9.099/95. A questão trazida aos autos refere-se a rescisão do 
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contrato de compra e venda de um automóvel que não teve sua 

propriedade transferida para o reclamante. Citadas, as partes reclamadas 

permaneceram inertes. É o breve relato. Decido. O Estado do Mato Grosso 

definiu o prazo para apresentação de defesa de cinco dias, contados da 

realização da audiência de conciliação, nos procedimentos em trâmite no 

Juizado Especial Cível. Trata-se, pois, da disposição contida no enunciado 

quatro, editado nos Encontros de Juízes dos Juizados Especiais, que 

estabelece in verbis: “Enunciado 4 – A Contestação será apresentada no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de Conciliação, sob pena 

de Revelia”. Em se tratando de direito disponível, deve ser imposto os 

efeitos da revelia, com o imediato julgamento da causa, nos termos do 

artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamante adquiriu das reclamadas automóvel Renault Logan, quitando 

sua contraprestação, todavia, apesar de estar na posse direta do bem 

móvel, não houve a transferência do referido veículo para seu nome, por 

omissão dos reclamados em lhe entregar o certificado de registro de 

veiculo devidamente preenchido e com a firma reconhecida do vendedor. 

É obrigação do vendedor a exclusão da restrição que pende sobre o 

veículo, mesmo porque não há qualquer evidência de que o preço por 

ocasião da venda tivesse sido aquém do mercado. Em consulta ao sistema 

RENAJUD nesta data, verifica-se que ainda pende sobre o veículo a 

restrição consistente em alienação fiduciária em favor de Companhia de 

Arrendamento Merc RCI Brasil, estando o veículo em nome de Ellus 

Distribuidora de Plásticos Ltda, o que impossibilita ao reclamante proceder 

à transferência do veículo para seu nome junto ao Detran (consulta que 

ora se junta ao processo). Por outro lado, tendo o negócio de compra e 

venda entre as partes sido realizado em dezembro/2013 e estando o 

reclamante usufruindo do veículo desde então, entendo pertinente que o 

valor do ressarcimento se dê com base na tabela de preços atual do 

carro. Para tanto, em consulta à tabela de preços da FIPE, se constata que 

o preço atual do veículo é R$ 22.059,00 (...), conforme consulta que ora 

junto ao processo. Tenho desta forma que restou comprovada a 

existência da relação jurídica entre as partes, bem como da efetiva 

quitação do valor avençado e o descumprimento contratual por parte das 

reclamadas, destarte faz-se pertinente rescindir o contrato. Quanto ao 

dano moral pleiteado, vejo que o reclamante não tem direito, por não ter 

sido precavido ao contratar. Não se ateve a verificar a inexistência de 

restrição no veículo, a analisar a sua regularidade documental, tendo 

contribuido com sua omissão para o sofrimento que alega ter passado. 

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil 

do pleito do reclamante, para o fim de declarar rescindido o contrato de 

compra e venda e condenar as reclamadas, solidariamente, ao 

ressarcimento ao reclamante do valor de 22.059,00 (vinte e dois mil e 

cinquenta e nove reais), valor que deverá ser corrigido e acrescido de 

juros. A correção monetária pelo índice INPC, juros de mora de 1% ao mês, 

ambos a partir da data desta sentença. Deixo de condenar as reclamadas 

em danos morais uma vez que não verifico sua incidência no caso em tela. 

Condiciono o levantamento do alvará judicial, em caso de cumprimento de 

sentença, à disponibilização do veículo, pelo reclamante, aos reclamados, 

o que deverá ser comprovado nos autos. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste, 16 de maio de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste, 16 de maio de 2.018. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010210-89.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA APARECIDA RODER DA COSTA (EXEQUENTE)

ANA CAROLINA DE BARROS MELO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA LUCIANA GARGANTINI VIEIRA OAB - MT0013049A 

(ADVOGADO)

FLAVIA CAMARGO KONAGESKI OAB - MT0017904A (ADVOGADO)

ANA CAROLINA BADAN RODRIGUES AGUILAR OAB - MT0015851A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TICIANO TOMAZI BURGIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN OAB - MT18024/O 

(ADVOGADO)

FERNANDA VIEIRA PINZON OAB - MT0011479A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ANDREIA SOARES MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO)

NILSON CESAR ERTEL (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8010210-89.2014.8.11.0037 Reclamante: CLAUDIA APARECIDA RODER 

DA COSTA e ANA CAROLINA DE BARROS MELO SILVA Reclamada: 

TICIANO TOMAZI BURGIN SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Compulsando os autos, verifico 

que havendo comportamento processual que revela satisfação das 

partes, faz-se necessário findar o processo. Diante do exposto, julgo 

extinto o processo com resolução de mérito, diante do cumprimento da 

sentença através do pagamento parcelado do débito, conforme decisão 

alhures nos termos dos arts. 916 e 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 

e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 16 de maio de 2018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 16 de maio de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 203212 Nr: 902-29.2018.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RIBAMAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL CARDOSO DE SOUZA - 

OAB:19303/O

 Sendo assim, presentes os indícios de autoria e materialidade, não há que 

se falar em ausência de justa causa para o desencadeamento da ação 

penal, razão pela qual rejeito a tese de absolvição sumária.

Desta feita, não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo 

audiência de instrução para 23/05/2018 às 13h30min, onde serão ouvidos 

o(a) ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) 

acusado(a).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 199101 Nr: 8144-73.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO FAVARIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO ZANATTA - OAB:MT 

13.318

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça, intimo o advogado do acusado 

para apresentar no prazo de 10 (dez) dias e nos termos do artigo 396, do 

Código de Processo Penal, defesa escrita.

Primavera do Leste-MT, 15 de maio de 2017.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21.442
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 207322 Nr: 2891-70.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO FERREIRA DE SOUZA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO 

- OAB:GO 19541

 Código 207322

Vistos, etc.

1. Designo o dia 30/07/2018 às 15:00 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 14 de maio de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 207232 Nr: 2847-51.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI DE SOUSA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júlio Montini Júnior - 

OAB:OAB-MS 9.485

 Código 207232

Vistos, etc.

1. Designo o dia 30/07/2018 às 15:10 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 14 de maio de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 207337 Nr: 2898-62.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FLADIMIR GONZATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CLÁUDIA TEIXEIRA 

BORGES - OAB:22091, Magaiver Baesso dos Santos - OAB:OAB-MT 

21.081

 Código 207337

Vistos, etc.

1. Designo o dia 30/07/2018 às 15:20 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 14 de maio de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 207647 Nr: 3038-96.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MARTINS DE SIQUEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nylvan José da Silva - 

OAB:OAB-MT 17.805

 Código 207647

Vistos, etc.

1. Designo o dia 30/07/2018 às 15:30 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 14 de maio de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 207962 Nr: 3183-55.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGMAR ROQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ASSIS DIAS 

FREITAS - OAB:MT 5802

 Código 207962

Vistos, etc.

1. Designo o dia 30/07/2018 às 14:20 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 14 de maio de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 207733 Nr: 3074-41.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO DA COSTA MARQUES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUENDEL ROLIM WENDER - 

OAB:10858/MT, Marcela S. Abdalla - OAB:OAB-MT 22.712

 Código 207733

Vistos, etc.

1. Designo o dia 30/07/2018 às 15:40 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 14 de maio de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 207176 Nr: 2821-53.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN SOUKEF CAMPOS, ELVIRO DA ROCHA 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BARROSO VIARO - 

OAB:13290-A/MT

 Código 207176

Vistos, etc.

1. Designo o dia 30/07/2018 às 14:00 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 14 de maio de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 207334 Nr: 2897-77.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEDER MORAIS DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDERSON UMBELINO NERY - 

OAB:MT 16181-O

 Código 207334

Vistos, etc.

1. Designo o dia 30/07/2018 às 13:50 horas, para realização do ato 

deprecado.
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2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 14 de maio de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 207178 Nr: 2822-38.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO FERREIRA CIRINEU JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éber José de Olivieira - 

OAB:OAB-MT 18.013

 Código 207178

Vistos, etc.

1. Designo o dia 30/07/2018 às 14:10 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 14 de maio de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 207851 Nr: 3130-74.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA COSTA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELVI PÉRICLES SOUZA 

GOMES JÚNIOR - OAB:23799/O

 Código 207851

Vistos, etc.

1. Designo o dia 30/07/2018 às 15:50 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 14 de maio de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 207610 Nr: 3025-97.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILO FEDRIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ PINHEIRO - 

OAB:19827/RS, TALITA DALMOLIN FEDRIGO - OAB:RS/ 73848

 Código 207610

Vistos, etc.

1. Designo o dia 30/07/2018 às 13:30 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 14 de maio de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 157638 Nr: 7941-82.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 Código 157638

Vistos.

1. Não verificados os casos de rejeição liminar previsto no art. 395 do 

CPP, recebo a denúncia em desfavor de ARLINDO URIAS dando-o como 

incurso nos artigos nela mencionado.

2. Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 dias (CPP, art. 396, caput), consignando no mandado que o oficial de 

justiça deverá indagar ao acusado se o mesmo possui condições 

financeiras para constituir advogado.

3. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).

4. Não apresentada às respostas, no prazo legal, desde já, nomeio a 

Defensoria Pública para oferecê-la em até 10 dias (CPP, art. 396-A, § 2º).

5. Sem prejuízo, indefiro o item 1, letra a, da cota ministerial de fl. 35, vez 

que não comprovada a impossibilidade do Ministério Público providenciar 

por seus próprios meios as certidões requeridas, nos termos do item 

7.5.1, inciso III, da CNGC Judicial.

6. Outrossim, considerando que em Consulta Processual ao Sistema Apolo 

verificou-se que o réu não responde a outra ação penal, designo 

audiência para proposta da suspensão condicional do processo para dia 

21/05/2018 ás 16h30min.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 184438 Nr: 1132-08.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUSENIR APARECIDA NOVAES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:OABMT/7.619

 Autos código 184438

1. Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 28/06/2018 às 15:00 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

2. Considerando que a vitima Maria de Fatima Alves Pires reside na 

comarca de Poxoréo, expeça-se carta precatória para sua oitiva 

consignando prazo de 60 dias.

 Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 19 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 204510 Nr: 1574-37.2018.811.0037

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS 

DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Victor de Sá Cruz da Silva, SEBASTIÃO 

AMILTON DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO PAIÃO - OAB:MT 

18.145-A

 Nessa toada, os eventuais predicados favoráveis, como primariedade, 

bons antecedentes, residência fixa e outros, por si sós, não ensejam a 

concessão da liberdade provisória, quando devidamente demonstrada a 

imprescindibilidade da custódia cautelar, ante a presença dos requisitos 

autorizadores previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo 

Penal. (HC 251/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 12/02/2016).Por 

estes argumentos, nesse momento processual mantenho a prisão 

preventiva do acusado e, em consequência, indefiro o pedido de 

revogação ora formulado.Assim, cumpra-se o segundo paragrafo da 

decisão de fl. 49. Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 03 de abril 

de 2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 202625 Nr: 544-64.2018.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO ALVES XAVIER, VANDERLEI 

PEREIRA DOS SANTOS, GABRIEL FELIPE DE JESUS REIS CRUZ, ROMARIO 

ALVES DOS SANTOS, ALBERON PEREIRA DA SILVA JUNIOR, LUCIMAR 

LUSTOSA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLADEMIR ROMEU DE LIMA - 

OAB:MT 20072, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 Autos cód. 202625

Vistos.

1. Inicialmente, indefiro pedido de liberdade provisória formulado pelo 

acusado Lucimar Lustosa Santos, vez que desde a decisão de fls. 84/85 

não houve modificação da situação apta a ensejar a sua modificação.

2. Ademais, os demais argumentos aduzidos pelo acusado concernentes 

à negativa de autoria, serão analisados no decorrer da instrução 

processual, posto se tratar de matéria de mérito.

3. Por fim, não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo 

audiência de instrução para 13/06/2018 às 13:30 horas, onde serão 

ouvidos o(a) ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) 

acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 24 de abril de 2018.

 ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 62046 Nr: 1860-30.2009.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HITALA ALYNE QUINTEIRO CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BARBOSA DE ABREU 

- OAB:14278/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça, intimo o advogado do acusado 

para apresentar no prazo de 10 (dez) dias e nos termos do artigo 396, do 

Código de Processo Penal, defesa escrita.

Primavera do Leste-MT, 10 de março de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21.442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 35296 Nr: 3320-91.2005.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANI ANTONIO BONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Itaguaci Meirelles Corrêa - 

OAB:OAB-RS 17.287

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça - intimo os advogados dos 

acusados que foram expedidas:

1. carta precatória com prazo de 60 (sessenta dias) para a Catuípe – RS, 

para oitiva das testemunhas Kátia Cilene Olirieski e Neice da Silva Pereira e 

o interrogatório do acusado;

2. Carta precatória para a Comarca de Santo Ângelo – RS, com prazo de 

60 (sessenta dias), para oitiva das testemunhas Gilmar Antônio, Aparício 

Eloi Ribas e Adão de Souza Nascimento;

3. Carta precatória para a Comarca de São Borja – RS, com prazo de 60 

(sessenta dias), para oitiva da testemunha Nelci Soares Sauer.

Primavera do Leste-MT, 10 de março de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 201442 Nr: 9133-79.2017.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUSJACY RODRIGUES DOS PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMADO FRANCO - 

OAB:15.218/0, DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - OAB:13743/MT

 Intimação do advogado da recuerpanda para audiência admonitória 

designada para o dia 13 de abril de 2018, às 14h20min, na sala de 

audiências da Vara Criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 111596 Nr: 2018-80.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair João Rauber, WALDESON GARCIA 

BARBOZA, IDEVALDO ALVES DA SILVA, INÁCIO LOIOLA DE OLIVEIRA 

JÚNIOR, RICARDO ALEXANDRE PEREIRA NOIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062/MT, FRANCISNEY DURAN VILELA - OAB:MT 

10.573, JOSÉ ROBERTO PONTES - OAB:MT 16.316

 Código 111596

1. Diante da certidão de fl. 526, recebo o recurso interposto (CPP, art. 

593).

2. Vista ao apelante para suas razões, sob pena de subida sem elas (CPP, 

art. 601) e, oferecidas ou certificado o decurso do prazo (CPP, art. 600), 

ao apelado para contra-arrazoar.

3. Após, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 62046 Nr: 1860-30.2009.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HITALA ALYNE QUINTEIRO CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BARBOSA DE ABREU 

- OAB:14278/MT

 Autos código 62046

Vistos.

Cuida-se de pedido de revogação de prisão preventiva, formulado pelo 

Ministério Público Estadual, em favor de HITALA ALYNE QUINTEIRO 

CABRAL, ao argumento que não estão preenchidos os requisitos para a 

sua segregação cautelar (fls. 159/160).

É o breve relato. Decido.

Como se sabe, é permitida a liberdade provisória toda vez que ausentes 

os requisitos necessários à prisão preventiva, os quais vêm encartados 

no art. 311 e seguintes do Código de Processo Penal.

Compulsando os autos, verifica-se que a prisão preventiva da acusada 

fora decretada em razão de não ter sido localizada para citação pessoal, 

conforme decisão de fls. 111/112.

 No entanto, os fundamentos utilizados para decretação da segregação 

cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e 

conveniência da instrução processual, não mais subsistem, uma vez que 

a acusada demonstrou endereço fixo, ocupação lícita, bem como se 

encontra patrocinada por procurador constituído.

Ademais, em consulta junto ao sistema Apollo, verifica-se que o réu não 

ostenta antecedentes criminais, ausentes, portanto, os requisitos 

previstos no art. 312 do CPP, de modo que a liberdade provisória no caso 

concreto é medida que se impõe.
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Ante o exposto, revogo a prisão preventiva decretada às fls. 111/112.

Diante do comparecimento réu (fl. 358/364), deve o feito prosseguir em 

seus ulteriores termos.

Assim, tendo em vista que a acusada já fora citada por edital (fls. 

100/101), proceda a sua intimação para apresentar defesa no prazo de 10 

(dez) dias, consignando que o decurso do referido prazo sem o 

oferecimento de resposta, lhe será nomeada a Douta Defensoria Pública, 

para oferecê-la em até 10 dias (CPP, art. 408).

Expeça-se o competente contramandado.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 14 de setembro de 2017.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002017-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE 13 DE MAIO VILA ROMANA S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO LUCIO FERREIRA DA SILVA (RÉU)

CLAUDIA SOUZA DA SILVA (RÉU)

 

1002017-93.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca dos 

Embargos Monitórios, no prazo legal. 16 de maio de 2018 MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005196-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZ FELIX DE REZENDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

1005196-35.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 16 de maio de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002213-97.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRINKS BRINQUEDOS LTDA - ME (REQUERIDO)

WERBETH RODRIGUES OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

1002213-97.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo legal, 

manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o 

pagamento da diligência complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor 

de R$ 245,00, Aqueles que necessitam fazer o pagamento devem acessar 

o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. Outras 

informações podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento 

de Diligências’. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004016-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE MAFINI (AUTOR)

AQUILES MAFINI (AUTOR)

SILVANA MARGARETE MAFINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM DE MATOS BORGES OAB - MT0013462S (ADVOGADO)

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO)

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412/O 

(ADVOGADO)

DYOGO COSTA MARQUES OAB - MT0011084A (ADVOGADO)

ISABELA BRESSAN MANZ OAB - MT0016895-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALY MELLO DE OLIVEIRA 04513565195 (RÉU)

 

Processo nº: 1004016-81.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003709-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DE LIMA LEHRBACH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO)

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO)

FERNANDA DOS ANJOS RODRIGUES CECHELLA GOMES OAB - 

MT20238/O (ADVOGADO)

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT0007720A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CORDULINA DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERIDO)

ADAO PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1003709-30.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE , para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000778-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANEA EUCLIDES (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1000778-54.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002527-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 231 de 806



Parte(s) Polo Passivo:

GENECIANE LOPES SILVA ABECK (REQUERIDO)

 

1002527-09.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo legal, 

manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o 

pagamento da diligência complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor 

de R$ 210,00, Aqueles que necessitam fazer o pagamento devem acessar 

o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. Outras 

informações podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento 

de Diligências’. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004198-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO)

LUCAS ANTONIO BIMBATO OAB - MT20656/O (ADVOGADO)

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI SCHERER (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1004198-67.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004979-89.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J PONCIANO COMERCIO DE CARNES LTDA (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1004979-89.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001178-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARI IVETE VARGAS (EXECUTADO)

PATRICIA VARGAS DA SILVA (EXECUTADO)

JOSE SIDNEI ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

ERVINO DE OLIVEIRA VARGAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO)

 

1001178-68.2017.8.11.0040 Certifico e dou fé que nos termos do artigo 

854, § 2º do NCPC, procedo a intimação do Exequente, na pessoa de seu 

procurador, da penhora on line parcialmente positiva, no valor de R$ 

2.125,22 e R$ 20,79, requerendo o que de direito, no prazo de 15 dias. 

Certifico e dou fé que nos termos do artigo 854, § 2º do NCPC, procedo a 

intimação do Executado, na pessoa de seu procurador, da penhora on line 

parcialmente positiva, no valor de R$ 2.125,22 e R$ 20,79, requerendo o 

que de direito, no prazo de 05 dias, em consonância com o disposto no 

§3º, do artigo 854, do Código de Processo Civil. 16 de maio de 2018 

MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004177-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BELMIRO BEDIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEOCLESIO ANTONIO TENEDINI (EXECUTADO)

GUSTAVO CABRAL VARGAS (EXECUTADO)

 

1004177-91.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 420,00, Aqueles 

que necessitam fazer o pagamento devem acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000595-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR SCHNEIDER (EXECUTADO)

PAULO MARCOS SCHNEIDER (EXECUTADO)

 

1000595-49.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 1244,30, Aqueles 

que necessitam fazer o pagamento devem acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001317-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RANIERE MOREIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT23547/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDERY ALVES MACHADO (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1001317-83.2018.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 16 de maio de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1002191-05.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SALETE BOLDO PRADO (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1002191-05.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 16 de maio de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005619-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL LUCAS PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1005619-92.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 16 de maio de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001513-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO SOARES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

1001513-53.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 16 de maio de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001470-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE PILONI ZORTEA OAB - MT0016716A (ADVOGADO)

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLISMAR ELOI BERLATTO (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1001470-19.2018.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 16 de maio de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000245-95.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE MARTILA RAMOS MARCELINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KLEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo nº: 1000245-95.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 16 de maio de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001161-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EQUILIBRIO - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI (EXECUTADO)

ERCIO LUIZ MURARO (EXECUTADO)

JULIANO MURARO (EXECUTADO)

ELAINE MURARO (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1001161-32.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 16 de maio de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001550-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PURI NUTRI COMERCIAL AGRICOLA LTDA - EPP (EXECUTADO)

FABIO GARCIA ALVARENGA (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1001550-17.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 16 de maio de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000949-45.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARGILL AGRICOLA S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUÁRIA SUL AMERICANA LTDA (EXECUTADO)

EDSON GUSTAVO STARLICK (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - MT0006812A (ADVOGADO)

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726/B-B (ADVOGADO)

 

Processo nº: 1000949-45.2016.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 16 de maio de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80263 Nr: 5607-42.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMAL - EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANÃ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO VERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5376/MT, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA SCHEVINSKI - 

OAB:20661, CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA - OAB:11533/MT, 

JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOICE WOLF 

SCHOLL, para devolução dos autos nº 5607-42.2010.811.0040, Protocolo 

80263, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 174869 Nr: 6095-50.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERENAXNES DIAS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON CONSTRUÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:8166-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sem prejuízo do acima determinado, desde já, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 15 de Agosto de 2018, às 17h:00min, 

ocasião em que, além do depoimento pessoal das partes, serão ouvidas 

as testemunhas arroladas. Por oportuno, fixo o prazo comum de 15 

(quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas, 

observando-se o disposto no art. 354, § 4º e 5º c.c. 450 e 455, todos do 

N C P C . C U M P R A - S E ,  e x p e d i n d o - s e  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Sorriso/MT., 14 de Maio de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 155008 Nr: 6456-04.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, MARIA JOSE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TURBO AUTO ELETRICA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 Autos n. 6456-04.2016.811.0040 - Código Apolo: 155008.

 Vistos etc.

 Considerando a manifestação da parte autora pelo interesse na produção 

de prova testemunhal, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para 

o dia 11 de Julho de 2018, às 15h30min, ocasião em que serão ouvidas as 

testemunhas arroladas.

 Por oportuno, FIXO o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as 

partes apresentem rol de testemunhas, observando-se o disposto no art. 

354, § 4º e 5º c.c. 450 e 455, todos do CPC.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 14 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 138626 Nr: 9960-52.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA DE LIMA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA DE LIMA - OAB:OAB/MT 

20.041-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ALVES FREIRE - 

OAB:240.295, ESIO OLIVEIRA DE SOUSA FILHO - OAB:15.687-A/MT, 

LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A, MAURI MARCELO 

BEVERVANÇO JUNIOR - OAB:42.277, PRISCILA KEI SATO - OAB:15684

 Por conseguinte, julgo extinto o presente processo com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.Transitada em julgado a 

presente sentença, certifique-se e aguarde-se em Cartório pelo prazo de 

15 (quinze) dias. Nada sendo requerido, ao arquivo. Requerido o 

cumprimento de sentença, proceda a alteração da classe dos autos e 

cumpra-se na forma prevista no art. 523 do CPC.P.R.I.C.Às 

providências.Sorriso/MT, 15 de Maio de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000647-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR SCHNEIDER (EMBARGANTE)

NOLAR JOAO PINTO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000647-45.2018.8.11.0040 

EMBARGANTE: NOLAR JOAO PINTO, VALMIR SCHNEIDER EMBARGADO: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT Vistos, e etc. Pretende a parte autora 

a concessão da gratuidade de justiça, ao argumento de que não possui 

condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, sem prejuízo 

próprio ou de sua família. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem 

manifestado entendimento no sentido de que o pedido de assistência 

judiciária pode ser feito mediante simples afirmação na própria petição e, 

havendo dúvidas sobre a veracidade das alegações do requerente, nada 

impede de ordenar a comprovação do estado de pobreza, com a finalidade 

de avaliar as condições para o deferimento ou não do benefício, já que 

implica simples presunção iuris tantum, suscetível de ser elidida mediante 

prova em contrário (AgRg no Resp 555.917/AC, Rel. Min. Herman 

Benjamin, Segunda Turma). Não obstante a regra do artigo 99, § 3º do 

Código de Processo Civil ao prever que “presume-se verdadeira a 

alegação de insuficiência exclusivamente por pessoa natural”, nada 

impede que seja determinado à parte a comprovação de suas alegações. 

No mesmo sentido: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. SIMPLES 

DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. REMUNERAÇÃO E PATRIMÔNIO 

INCOMPATÍVEIS. SÚMULA 7/STJ. 1. A simples declaração do interessado 

no sentido de que não tem condições de arcar com as despesas do 

processo, sem prejuízo próprio ou de sua família, por se tratar de 
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presunção relativa, pode ser afastada pelo julgador, fundamentadamente. 

2. A conclusão das instâncias ordinárias, no sentido de que a 

remuneração e o patrimônio da ora recorrente contrariam a sua afirmação 

de carência de recursos para arcar com as custas do processo, não 

pode ser revista no âmbito do recurso especial, por demandar o reexame 

do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ). 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 423.252/MG, Rel. 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

07/08/2014, DJe 19/08/2014) Em vista disso, intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 dias, juntar aos autos os seus três últimos comprovantes 

de rendimentos, três últimas declarações de Imposto de Renda, Certidões 

do Detran e Registro de Imóveis da Comarca, a fim de que se possa 

analisar, em profundidade, se fazem jus aos benefícios da gratuidade 

judiciária. Com efeito, no mesmo prazo, a parte autora pode optar por 

efetuar o pagamento das custas sem proceder aos esclarecimentos acima 

determinados. Advirta-se que caso não seja confirmada a situação de 

pobreza a parte autora poderá ser condenada ao pagamento até o 

décuplo das custas judiciais a título de multa (art. 100, parágrafo único do 

CPC). Após o decurso do prazo, conclusos para deliberação. Intimem-se. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002330-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMAR PASQUALI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO SCHINOFF COUTINHO (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002330-20.2018.8.11.0040. AUTOR: 

JUCIMAR PASQUALI RÉU: MARCELO SCHINOFF COUTINHO Vistos etc. 

Preenchidos os requisitos legais do artigo 319 et seq do NCPC, forte no 

artigo 334 do mesmo Código Instrumental Civil, RECEBO a petição inicial 

sub examine. De início, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. DESIGNE 

audiência de conciliação/mediação no CEJUSC local. INTIME-SE a parte 

requerente, na pessoa do advogado, para comparecimento a solenidade 

designada; CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente ou 

por representante com procuração específica, com outorga de poderes 

para negociar e transigir). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC). Caso a parte ré faça uso da previsão 

do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo para a contestação 

será a data do protocolo da manifestação do seu desinteresse na 

audiência de conciliação, ficando desde já determinado o cancelamento da 

solenidade. Caso infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de 

qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a ação terá início 

na data da audiência (art. 335, I, NCPC). Decorrido o prazo para contestar 

o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências preliminares 

(art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do 

NCPC, nos seguintes termos: Havendo revelia, informe se quer produzir 

outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; Havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1002452-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATISSERIE DU PARC LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIVONEI NARCISA SANTIN OAB - MT0008266A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

JONATHAN DE CEZAR MACHADO DE SOUZA EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002452-33.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: PATISSERIE DU PARC LTDA REQUERIDO: JONATHAN DE 

CEZAR MACHADO DE SOUZA EIRELI - ME Vistos etc. Preenchidos os 

requisitos legais do artigo 319 et seq do NCPC, forte no artigo 334 do 

mesmo Código Instrumental Civil, RECEBO a petição inicial sub examine. 

DESIGNE audiência de conciliação/mediação no CEJUSC local. INTIME-SE a 

parte requerente, na pessoa do advogado, para comparecimento a 

solenidade designada; CITE-SE a parte requerida para comparecimento. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento é obrigatório 

(pessoalmente ou por representante com procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, NCPC). Caso a parte ré 

faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo 

para a contestação será a data do protocolo da manifestação do seu 

desinteresse na audiência de conciliação, ficando desde já determinado o 

cancelamento da solenidade. Caso infrutífera a conciliação ou verificada a 

ausência de qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a 

ação terá início na data da audiência (art. 335, I, NCPC). Decorrido o prazo 

para contestar o pedido, e no intento de facilitar a adoção das 

providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do 

art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes termos: Havendo revelia, 

informe se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; Em sendo apresentada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002458-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISABELLA MELO GALINDO KAJIWARA (RÉU)

ESTHETIC LASER ODONTOLOGIA LTDA - ME (RÉU)

FRANK KAJIWARA (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002458-40.2018.8.11.0040. AUTOR: 

BANCO DO BRASIL S.A RÉU: ESTHETIC LASER ODONTOLOGIA LTDA - 

ME, FRANK KAJIWARA, ISABELLA MELO GALINDO KAJIWARA Vistos 

etc. Compulsando os autos, verifico que não fora recolhida as custas e 

taxas processuais. Desta forma, INTIME-SE o autor, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, promovam a emenda da inicial retificando a situação 

apontada, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321 do CPC). 

Ressalte-se que a ausência de recolhimento das custas implica em 

cancelamento da distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do CPC. 

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81422 Nr: 399-43.2011.811.0040
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 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - 

OAB:12040/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 CERTIFICO e dou fé que decorreu o prazo e a parte requerida não 

apresentou manifestação, ainda que devidamente intimado via correios, 

conforme AR às fls.157v, motivo pelo INTIMO a parte autora a requerer o 

que de direito no prazo legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138021 Nr: 9650-46.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA MARIA KRONBAUER BORDIN, RINALDO DA 

SILVA RAMBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7.324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, Intimando a parte autora para recolher guia no site do 

TJMT das cópias necessárias para a expedição do formal de partilha que 

acompanhará o mandado requerido, conforme determinação judicial.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 20233 Nr: 414-56.2004.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTO SUL MOTOS E PEÇAS LTDA, VALDOIR 

LIMA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONATO CINTO - OAB:9.011, 

LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, ZILTON MARIANO DE 

ALMEIDA - OAB:6.934-B

 Certifico e dou fé que conforme espelho da Receita Federal foi 

constatada a inexistência de bens em nome da parte Requerida VALDOIR 

LIMA DE SOUZA. Certifico ainda, os documentos referentes à declaração 

de Imposto de Renda estão arquivados em pasta própria com o devido 

sigilo.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 20233 Nr: 414-56.2004.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTO SUL MOTOS E PEÇAS LTDA, VALDOIR 

LIMA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONATO CINTO - OAB:9.011, 

LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, ZILTON MARIANO DE 

ALMEIDA - OAB:6.934-B

 Certifico e dou fé que conforme espelho da Receita Federal foi 

constatada a inexistência de bens em nome da parte Requerida MOTO 

SUL REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA-ME. Certifico ainda, os 

documentos referentes à declaração de Imposto de Renda estão 

arquivados em pasta própria com o devido sigilo.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 191629 Nr: 5055-96.2018.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINEIA MARTINS - 

OAB:50.291/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106500 Nr: 9561-91.2013.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LEUCIR MASCARELLO, CLAIR CLEMENTINA 

MASCARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:140055

 Ante o exposto, REJEITO os embargos à execução.De outro lado, 

INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, uma 

vez que os embargantes recolheram as custas do processo, o que 

configura prática de ato incompatível com o pleito a atrair a incidência da 

preclusão lógica. Custas pagas.Condeno os embargantes ao pagamento 

de honorários os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC.Após o trânsito 

em julgado, DÊ-SE vista ao embargado para promover o de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias. Nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE, com as 

cautelas de praxe, sem prejuízo de posterior desarquivamento, a pedido 

da parte.Traslade-se cópia desta sentença para os autos principais 

(87266, em apenso).Publique-se. Registre-se. Intime-se. Sorriso/MT, 15 de 

maio de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 60332 Nr: 3629-30.2010.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID GEMELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER WATTHIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:OAB MT 17,596, Dari Leobert Junior - OAB:21919/O MT, 

JIANCARLO LEOBET - OAB:10718, OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT, RUI HEEMANN JUNIOR - OAB:15.326/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331-O, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876

 Impusiono os autos, INTIMANDO a parte embargante para querendo, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo 

legal.

 Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 60523 Nr: 3820-75.2010.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ NILTON CESÁRIO (CEZÁRIO) MAFRA, ORLANDO 

ROSINA, MARIA SALETE CADORE ROSINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUNGE FERTILIZANTES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO DECANINI NETO - 
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OAB:9.123/MT, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:9 993 B

 Código Apolo nº: 60523

Vistos, etc.

CERTIFIQUE-SE quanto à tempestividade do recurso de apelação.

Após, INTIME-SE a parte recorrida para contrarrazões (art. 1010, § 1º, 

CPC).

Havendo recurso adesivo, INTIME-SE o apelante para contrarrazões (art. 

1010, § 2º, CPC).

Após tudo cumprido, REMETAM-SE os autos ao e. TJMT, observando-se 

as formalidades legais.

Sorriso/MT, 15 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 34766 Nr: 3908-55.2006.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMÉLIA ANTUNES CUSTÓDIO, MAIARA CUSTODIO DA 

SILVA, TAINARA CUSTÓDIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIR CÂNDIDO DA SILVA - ESPÓLIO, DENIS 

GUSTAVO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, RENATO LUIS RONCON - OAB:11465/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO JIUVANI LEAL PARA QUE DEVOLVA OS 

AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS 

SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO 

DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 136744 Nr: 8909-06.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRÍCIO PEDRO ZORDAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº: 136744

Vistos, etc.

Ante a alegação de fraude à execução às fls. 95/111, INTIMEM-SE os 

adquirentes Paulo Cezar Dallagnol e sua esposa Clarisse Maria Seidel 

Dallagnol, e Assis Júnior Guollo e sua esposa Pricila da Silva Guillo, nos 

endereços de fls. 106 e 111, respectivamente, para que, querendo, 

oponham embargos de terceiro no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 792, § 4º, do CPC.

Decorrido o prazo, RETORNEM conclusos.

Sorriso/MT, 15 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 30855 Nr: 67-52.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DARCI GIUSTI, PAULO SÉRGIO GARBIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTEMIR CARLOS BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, JOVANE DALSÓQUIO - OAB:10289, ZILAUDIO LUIZ 

PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCARLOS 

ALCÂNTARA - OAB:4746-B/MT, HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - 

OAB:MT-4783-B, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 Código Apolo nº: 30855

Vistos, etc.

Ante a manifestação do credor às fls. 165/174, CANCELO a penhora de 

fls. 140/142. Desse modo, caso a constrição tenha sido averbada na 

matrícula do imóvel, OFICIE-SE ao registro competente para as baixas 

pertinentes.

No mais, INTIME-SE o credor para que indique bens da parte executada 

passíveis de penhora, no prazo de 20 (vinte) dias.

 Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a SUSPENSÃO do feito 

(art. 921, III e § 1º, CPC/2015) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO 

PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, 

observando-se o item 6.12.10 da CNGC.

Sorriso/MT, 15 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 87266 Nr: 6762-46.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LEUCIR MASCARELLO, CLAIR 

CLEMENTINA MASCARELLO

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

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº: 87266

Vistos, etc.

Tendo em vista o julgamento dos embargos à execução nesta data, 

INTIME-SE o credor para que impulsione o feito, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de extinção anômala do processo.

Sorriso/MT, 15 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 20233 Nr: 414-56.2004.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTO SUL MOTOS E PEÇAS LTDA, VALDOIR 

LIMA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONATO CINTO - OAB:9.011, 

LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, ZILTON MARIANO DE 

ALMEIDA - OAB:6.934-B

 Tendo em vista que foram frustradas as pesquisas, conforme certidão de 

fl.226, INTIMO o exequente a indicar bens penhoráveis, apresentando 

cálculo atualizado do débito, no prazo de 05 dias, sob pena de 

arquivamento.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 44287 Nr: 1298-46.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFDADBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C-CPETUER, EL, DLS, JDSS, JAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOMAS FULGENCIO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:11785, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SILVA DOS SANTOS - 

OAB:9.473 MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7348

 Vistos, etc.

Nada obstante a omissão do administrador judicial quanto ao que 

determinado à fl. 1220, considerando (i) a repercussão que a cessão de 

fls. 1157/1160, formalizada dentro do termo legal da falência da empresa 

Agrenco do Brasil S/A, poderá causar à massa falida (art. 99, II, Lei nº 

11.101/2005); e (ii) o que dispõe o artigo 22, I, “g”, II, “a” e “c”, e III, “c, “l”, 

“n” e “r”, e § 3º, bem como os artigos 99, II e VI, e 129, I e IV, 130 e 131, 

todos da Lei nº 11.101/2005, DETERMINO:

 a) Seja oficiado ao juízo falimentar, encaminhando-lhe cópia da cessão de 
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fls. 1157/1160, assim como informando-lhe acerca da omissão do 

administrador judicial, conforme certidão de fls. 1248, a fim de que aquele 

juízo adote as providências que entender necessárias, bem como informe 

a esta 2ª Vara Cível de Sorriso/MT se a cessão em questão foi 

contemplada no plano de recuperação judicial e se conta com a anuência 

dos demais credores e/ou do juízo recuperacional/falimentar.

b) Intime-se o administrador judicial para que promova, no prazo de 15 

(quinze) dias, a regularização de sua representação processual.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 14 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 131193 Nr: 5990-44.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLE APARECIDA CACHIATORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO SORRISENSE DE EDUCAÇÃO LTDA - 

UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDEVINO MAMPRIM DA SILVA 

- OAB:13076, ANA JULIA FERREIRA BOFF - OAB:11894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA MICHIKO 

TEISCHMANN - OAB:16962

 Considerando o art.15 da Resolução 03/2018 TJMT/TP, intimo a parte 

autora para que distribua a Carta Precatória expedida via DJE, 

comprovando a respectiva distribuição nos autos.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 186950 Nr: 11500-67.2017.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme determinação Judicial, designei Audiência de Conciliação para o 

dia 26/06/18 às 09 horas, motivo pelo qual INTIMO as partes para 

comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 154086 Nr: 5907-91.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TFDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, DEBORA SCHEVINSKI DENTI - OAB:22944/O, ROSELI INES 

REIS - OAB:11666

 “Vistos, etc. Inicialmente, HOMOLOGO a desistência das testemunhas 

conforme pleiteado pela parte autora no item 6 acima. OFICIE-SE à OAB/MT 

comunicando a ausência injustificada da advogada da requerida a esta 

solenidade, a fim de que seja apurada eventual falta funcional da 

causídica.

 Por outro lado, ante a ausência injustificada da advogada da requerida, 

INDEFIRO o pedido de produção de provas formulado pela parte, o que 

faço com fundamento no artigo 362, § 2º, CPC.

No mais, nada obstante a manifestação da requerida no sentido de anuir à 

guarda pretendida pela autora, verifico que, conforme manifestação oral 

do Ministério Público nesta solenidade, a solução do caso demanda 

maiores estudos, além do exame das provas produzidas, em atenção ao 

princípio da proteção integral e do melhor interesse (art. 1º, 4º, ECA, e art. 

227, § 1º, CF/88).

Nessa perspectiva, DEFIRO o pedido formulado pelo Parquet, a fim de 

determinar seja a autora submetida à avaliação psiquiátrica, devendo o 

laudo ser juntado aos autos no prazo de 30 (trinta) dias.

Ainda, DETERMINO à equipe multidisciplinar que realize estudo 

psicossocial com a autora e com a requerida, devendo a análise se pautar 

no exame das condições materiais, morais e psicológicas que as partes 

podem oferecer à infante, observando-se o princípio do melhor interesse. 

Os laudos deverão ser juntados no prazo de 30 (trinta) dias.

No mais, ante as novo contexto fático dos autos, com o objetivo de colher 

o depoimento da criança, DESIGNO audiência de continuação para o dia 29 

de maio de 2018, às 17h:15min. Saem os presentes intimados.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 16h57min 

encerrasse o presente termo, que depois de lido e achado conforme vai 

devidamente assinado. Eu, Camila Terebinto, Estagiária de Gabinete, digitei 

o presente termo.

Sorriso/MT, 24 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 178227 Nr: 7969-70.2017.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVA EPOCA PRESENTES E DECORAÇOES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:OAB/MT6.193

 Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos à execução para 

determinar que o embargado/exequente retifique os cálculos da execução 

a fim de aplicar a taxa mensal de juros remuneratórios de 1,48% ao mês 

ou 19,81% ao ano, mantidos os demais critérios adotados na planilha do 

credor.De outro lado, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, formulado pela embargante.Desse modo, e considerando a 

sucumbência recíproca, as partes arcarão proporcionalmente com o 

pagamento das custa processuais.Cada parte arcará com os respectivos 

honorários advocatícios.Traslade-se cópia desta sentença para os autos 

principais (104579, em apenso).Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Sorriso/MT, 15 de maio de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106738 Nr: 160-34.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDIMAR ANTONIO BAGGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODINEY VALDEVIEZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, RICARDO JOSÉ DA SILVA SIQUEIRA DE FARIAS - 

OAB:17.486 OAB/MT

 Código Apolo nº: 106738.

Vistos, e etc.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de julho de 

2018, às 17h00min, registrando que as testemunhas, a serem ouvidas em 

tal solenidade, foram arroladas às fls. 77 e 79.

Vale-se esclarecer que, com a entrada em vigor do NCPC “Art. 455. Cabe 

ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo”.

No mais, DEFIRO a produção da prova requerida à fl. 79, para 

DETERMINAR a expedição de Ofício à concessionaria Mitsubishi, na 

comarca de Sinop, para que envie o histórico das revisões do veículo 

descrito na inicial, com as respectivas quilometragens e datas realizadas, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.
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Sorriso/MT, 15 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 45873 Nr: 2815-86.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILMAR CHRISTIANI PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DAROIT, JOCELAINE GASPARI 

DAROIT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE LOCATELLI - 

OAB:11821, ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI - OAB:14.802-MT

 Código nº: 45873

Vistos etc.

I - RECEBO o cumprimento de sentença às fls. 167-168. PROCEDA-SE a 

secretaria com as alterações necessárias no sistema Apolo e capa dos 

autos.

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

o valor da dívida no total, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por 

cento) e incidência de honorários advocatícios, também no percentual de 

10% (dez por cento) sobre o valor da execução, conforme § 1º, do art. 

523, do CPC/2015.

III – Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, deverá a 

Gestora Judiciária deverá certificar o ocorrido nos autos, e expedir, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, nos termos do disposto no art. 523, § 3º do CPC.

 IV - Oferecida impugnação ao cumprimento de sentença, CERTIFIQUE-SE 

quanto à tempestividade, e INTIME-SE o credor para se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Sorriso-MT, 15 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 84551 Nr: 3809-12.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUTURA INSUMOS AGRICOLAS LTDA, ARI 

PAULO GELLER, MARISA DA CONCEIÇÃO FERREIRA GELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B, ZILTON 

MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO PIVA - OAB:9988/MT

 Destarte, ante a ausência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil/2015, CONHEÇO dos embargos de 

declaração opostos, porém, REJEITO-OS.Com relação a manifestação do 

exequente às fls. 1.155/1.159, verifico que o valor apurado no planilha de 

atualização de débito está equivocada uma vez que utiliza-se de valor 

nominal superior ao pretendido na petição de cumprimento de sentença às 

fls. 364/375, que apontou o valor residual devido no acordo realizado 

entre as partes, sendo R$ 1.496.000,00 (um milhão, quatrocentos e 

noventa e seis mil reais), devendo todas as correções, juros, e multas 

serem aplicados a partir desse valor.Desta forma, a fim de garantir a 

eficácia deste processo de execução determino a remessa destes autos 

à Contadoria Judicial para realizar a atualização do débito.Após, voltem os 

autos conclusos para apreciação dos pedidos às fls . 

1.155/1.159.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Sorriso/MT, 

15 de maio de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000784-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ROSSET (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000784-27.2018.8.11.0040. 

EMBARGANTE: JUVENAL DE OLIVEIRA EMBARGADO: SERGIO ROSSET 

Vistos etc. Inicialmente, quanto a alegação do embargado quanto a 

intempestividade da petição que apresentou o reforça da penhora, esta 

não merece guarida. Isso porque os prazos processuais se iniciam 

excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento, conforme art. 

224 do CPC, desta forma, sendo a decisão proferida em 11/05/2018 

(sexta-feira), a contar da intimação eletrônica em mesma data, o prazo 

iniciaria no próximo dia útil, 14/05/2018 (segunda-feira). Assim disciplina o 

art. 224, § 1º, do CPC: Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos 

serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do 

vencimento. § 1º Os dias do começo e do vencimento do prazo serão 

protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que 

o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora 

normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. Assim, 

sendo a petição apresentada em 14/05/2018, portanto dentro do prazo, 

não há o que se falar em intempestividade, razão pela qual indefiro o 

pedido sob id nº 13184886. Nesse sentido, mutatis mutandis, já decidiu o 

TJES: “A legislação estabelece a forma de contagem do prazo em horas, 

mas não há previsão legal expressa acerca do termo inicial para contagem 

do prazo no processo administrativo, quando este é fixado em horas e a 

intimação se dá por meio do Diário Oficial. 2 - Mostra-se plausível que se 

aplique subsidiariamente as regras do Código de Processo Civil para se 

concluir que a contagem do prazo deve desprezar o dia da cientificação e 

começar a fluir do primeiro dia útil seguinte” [TJ-ES - APL: 

00346367220108080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 

Data de Julgamento: 22/08/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 29/08/2016]. Passo à análise da caução ofertada pelo 

embargante. Considerando a majoração do bem ofertado em caução (id nº 

13170909), 100% do imóvel sob matrícula nº 32832, avaliado pelo 

embargante em R$ 1.004.000,00, tornando a caução suficiente para 

garantir o débito executado (R$ 491.050,30), bem como pela apresentação 

de anuência expressa dos proprietários do imóvel conforme id nº 

12611837, acolho a caução ofertada. Assim, CUMPRA-SE os demais 

comandos da decisão liminar prolatada nestes autos (id. 11885531). Às 

providências. Sorriso/MT, 16 de maio de 2018. Adalto Quintino da Silva 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002386-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DIAS DE SOUZA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA SILVA DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002386-53.2018.8.11.0040. AUTOR: 

ANTONIO DIAS DE SOUZA RÉU: ANDRESSA SILVA DE SOUZA Vistos, e 

etc. Trata-se de ação de exoneração de alimentos com pedido de tutela de 

urgência antecipatória proposta por Antonio Dias de Souza, em face de 

Andressa Silva de Souza. Sustenta que a requerida, sua filha, atingiu a 

maioridade civil, não está matriculada em nenhuma instituição de ensino 

superior e atualmente vive em situação de união estável, 

descaracterizando a necessidade de alimentos. Vieram os autos 

conclusos. É o breve relatório, fundamento e decido. De início, DEFIRO o 

pedido de gratuidade de justiça. A tutela de urgência, enquanto modalidade 

de tutela provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Novo 

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), devendo ser concedida 

“quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da leitura da 

norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza 

satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento 
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condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, 

consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). A 

verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base na análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em que a 

parte postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou 

seja, antecipação de tutela verifico que não estão demonstrados os 

pressupostos acima citados. Compulsando a petição inicial, bem como os 

documentos a ela colacionados, entendo que a tutela de urgência deve 

ser indeferida, diante da ausência de demonstração da verossimilhança 

das alegações, bem como da probabilidade do direito, explico: No caso, a 

probabilidade do direito que alega possuir a parte requerente não restou 

devidamente demonstrada no bojo dos autos, em um juízo de cognição 

sumária, pois não foi juntada documentação robusta apta a amparar o 

direito que aduz possuir a parte autora. Vale-se ressalvar que a simples 

menção de que a requerida possui condições de prover seu sustento, 

isto, por si só, não faz cessar a obrigação alimentar automaticamente, 

sendo patente a necessária demonstração da inexistência da 

necessidade. Neste sentido é o entendimento do STJ: Ementa: APELAÇÃO 

CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-ESPOSA. Ante a ausência de 

prova de que cessaram as necessidades da ex-esposa é de ser mantido 

o encargo alimentar. Redução, porém, do quantum, que se mostra cabível 

diante da comprovação da diminuição das possibilidades do alimentante. 

Apelação parcialmente provida. (Apelação Cível Nº 70064588452, Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, 

Julgado em 26/08/2015). Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-ESPOSA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

INDEFERIMENTO. Em se tratando de ação de revisão de pensão alimentícia, 

inviável se opere a exoneração através de decisão liminar, quando não há 

presente prova cabal acerca da real capacitação financeira do alimentante 

e de modificação na necessidade da alimentanda. Necessária a ampla 

dilação probatória, a fim de propiciar plena análise do binômio 

necessidade-possibilidade. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70065847097, Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 

27/07/2015). Como se vê a prova há de ser robusta, bem como a alegação 

há de ser verossímil, vez que o deferimento da medida, antecipa a 

procedência do pleito. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência. DESIGNE audiência de conciliação/mediação no CEJUSC local. 

INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, para 

comparecimento a solenidade designada; CITE-SE a parte requerida para 

comparecimento. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento é 

obrigatório (pessoalmente ou por representante com procuração 

específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). As partes 

devem estar acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, NCPC). 

Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo 

inicial do prazo para a contestação será a data do protocolo da 

manifestação do seu desinteresse na audiência de conciliação, ficando 

desde já determinado o cancelamento da solenidade. Caso infrutífera a 

conciliação ou verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a 

parte requerida contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, 

I, NCPC). Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de 

facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), 

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

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos 

seguintes termos: Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado; Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 

Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá apresentar resposta à reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes 

para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a 

sua relevância. Registre-se, ainda, que não serão consideradas 

relevantes as questões não adequadamente delineadas e fundamentadas 

nas peças processuais, além de todos os demais argumentos 

insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Sorriso/MT, 14 de maio de 2018. 

Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 105839 Nr: 8929-65.2013.811.0040

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, JGDSF, SPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDOF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTONIO DE 

ARAUJO VALE - OAB:14.519

 Por fim o MM. Juiz de Direito GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI deliberou:

1 – Diante da informação de fls. 112, dando conta da alteração de domicílio 

da parte autora, defiro vista dos autos ao DPE, pelo prazo de 15 dias.

2 – Após, vista ao MPE.

 3 – Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 170891 Nr: 3916-46.2017.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENIR JOSE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO TADEU DAL'AGNOL - 

OAB:OAB/MT 10.843-A, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - 

OAB:15216/MT, ROGERIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 Por fim o MM. Juiz de Direito GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI deliberou:

1- Considerando a ausência das testemunhas, não intimadas para o ato, 

devolva-se a missiva, com as nossas homenagens.

2- Às providencias, cumprindo com celeridade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 119187 Nr: 9463-72.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL SILVA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRO JOSE DA SILVA, CJS COMÉRCIO DE 

MOTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

Requerida, via DJE, para manifestar-se acerca do ofício e certidão de fls. 

324/326.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 83797 Nr: 2910-14.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO MEDEIROS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B, SIVONEI NARCISA SANTIN - OAB:8266-B

 Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 7.087,50 (sete mil e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a parte requerente, referentes 

à indenização do seguro obrigatório de danos pessoais causados por 

veículos automotores, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao 
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mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo 

INPC a partir do evento danoso (Súmula 580 do STJ), descontados os 

valores eventualmente recebidos administrativamente.CONDENO a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, o qual FIXO em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do 

art. 85, §8º do CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após 

o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55936 Nr: 34-23.2010.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUARACI DOS SANTOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial e assim o faço 

para constituir o débito apontado na inicial (R$ 239,07) em título executivo 

judicial, na forma do art. 701, § 2º, do NCPC, com incidência de correção 

monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da 

citação válida. Como consequência, resolvo o mérito da presente 

demanda, na forma do art. 487, inciso I, do NCPC.CONDENO, ainda, a parte 

requerida ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, 

além de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 82, § 2º, do NCPC.Após o 

trânsito em julgado, convertido o mandado inicial em executivo, este 

passará a tramitar segundo o rito especial dos arts. 523 e ss. do NCPC, 

devendo a parte exequente, caso tenha interesse no prosseguimento da 

cobrança, apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, na forma da lei.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62010 Nr: 5302-58.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA CRISTINA CAMICIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, RICARDO JOSÉ DA SILVA SIQUEIRA DE FARIAS - 

OAB:17.486 OAB/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA DAR 

ANDAMENTO AO FEITO, REQUERENDO O QUE DE DIREITO, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO/ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 190750 Nr: 4563-07.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA HEINZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A - (BANCO VOLVO 

(BRASIL) S/A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LEIMANN - OAB:21238/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com amparo no art. 678 c/c art. 300, ambos do CPC, 

DEFIRO a tutela de urgência pleiteada e determino seja liberada a 

constrição recaída sobre o bem descrito na exordial (fls. 11), mantendo-se 

o bem na posse da embargante, até o julgamento final destes 

embargos.CITE-SE a parte embargada para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar contestação (art. 679 do NCPC),CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 115167 Nr: 6479-18.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON FLEMING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:46009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão lançada na 

inicial, resolvendo o mérito da presente demanda, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas judiciais, despesas e honorários advocatícios, os 

últimos arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do 

art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, suspendendo a exigibilidade da 

cobrança em razão dos benefícios da gratuidade judiciária de fls. 

26.Transitando em julgado esta sentença, e nada mais sendo requerido no 

prazo de 15 dias, arquivem-se os autos.Havendo recurso de apelação, 

proceda na forma do art. 1.010 do NCPC.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 125650 Nr: 2795-51.2015.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EQUILÍBRIO INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:46881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões lançadas na 

petição inicial, resolvendo o mérito da presente demanda.Condeno a parte 

embargante ao pagamento das custas judiciais, das despesas e 

honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 15% sobre o valor 

atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado esta sentença, junte-se cópia na ação de 

execução em apenso e arquivem-se os autos.Havendo recurso de 

apelação, proceda na forma do art. 1.010 NCPC.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 28083 Nr: 2595-93.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON PAVAN E CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIUZA MARIA DA SILVA, MARCIO PEREIRA 

LOPES, AMAURI DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANE MOISÉS MARQUES 

DOS SANTOS - OAB:MT-9647 - B, LUCIANA DECESARO GALEAZZI - 

OAB:Defens. Pública

 VISTOS.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido por GILSON PAVAN E 

CIA. LTDA – ME e ADEMILSON ALMEIDA GILARDE em face de EDIUZA 

MARIA DA SILVA, MARCIO PEREIRA LOPES e AMAURI DA CUNHA. 

Intimada e advertida para manifestar seu interesse no prosseguimento da 

execução, tanto pelo DJE (fls. 208), quanto pessoalmente (fls. 211), 

quanto por edital (fls. 212/213), a parte exequente permaneceu inerte, 

demonstrando desinteresse pelo deslinde da demanda com a satisfação 

da obrigação.

Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico que o cumprimento da sentença 

encontra-se obstado pela inércia da parte exequente. Ante ao exposto, 

com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, julgo extinto o presente 

feito, em face do abandono da causa pela parte exequente. Sem custas.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Havendo recurso, proceda na forma do art. 1.010 do NCPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58382 Nr: 1823-57.2010.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGADL, MCADL, GBADL, MFADL, TGADL, GDADL, VA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA WU ZORUB - 

OAB:11433-B, MAYRA DE OLIVEIRA - OAB:7.052-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 Vistos.

1) DEFIRO o requerimento de fls. 144/145, e acompanho o parecer 

ministerial de fls. 147.

2) DETERMINO o cancelamento do alvará judicial.

3) OFICIE-SE a Caixa Econômica Federal para que promova a abertura de 

conta poupança em nome dos menores exequentes, sendo o valor 

penhorado dividido igualmente entre eles. Juntamente com o ofício sejam 

encaminhadas as cópias das respectivas certidões de nascimento.

4) Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 93488 Nr: 4979-82.2012.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B, RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Diante da homologação do acordo firmado entre as partes às fls. 129/131, 

DEFIRO o pedido de fls. 138 e DETERMINO o cancelamento da restrição 

imposta no veículo de placa NJK-7627 pelo sistema RENAJUD.

No caso de impossibilidade de baixa pelo Sistema RENAJUD, desde já 

DETERMINO seja expedido ofício ao Detran, solicitado a baixa nas 

restrições do referido veículo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000138-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE BARROS DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal da citação da Requerida, 

sem que, houvesse até a presente data, apresentação de contestação, 

razão pela qual impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, 

para manifestar-se no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002113-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA CLAUDETE HAMMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico e dou fé devidamente intimada a parte exequente/requerente 

deixou decorrer o prazo legal sem que houvesse, até a presente data, 

qualquer manifestação, razão pela qual impulsiono os autos novamente ao 

exequente/requerente para manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito, no prazo legal, sob pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003343-25.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON ZANELLA OAB - MT0008317A (ADVOGADO)

ERICSON CESAR GOMES OAB - MT0008301A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Certifico e dou fé devidamente intimada a parte exequente/requerente 

deixou decorrer o prazo legal sem que houvesse, até a presente data, 

qualquer manifestação, razão pela qual impulsiono os autos novamente ao 

exequente/requerente para manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito, no prazo legal, sob pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002154-12.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADETE DE FATIMA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005689-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MAGOGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001147-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO APARECIDO BAUER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ANTONIOLLI OAB - MT17254/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000819-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE PEDRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001503-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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EUNICE APARECIDA PEREZ DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003586-66.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1003586-66.2016.8.11.0040 

REQUERENTE: LUIZ GONZAGA DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Concessão de Benefício Previdenciário de Aposentadoria por Invalidez 

e/ou auxilio doença ajuizada por LUIZ GONZAGA DA SILVA contra o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a 

implantação em sede de tutela de urgência do benefício previdenciário de 

auxílio-doença e, no mérito, a condenação do requerido ao pagamento de 

aposentadoria por invalidez em seu favor. Para tanto sustenta que, 

devidas as enfermidades enfrentadas, perdeu a capacidade laborativa, 

tendo o beneficio previdenciário sido cessado administrativamente pelo 

requerido. Assim, sustentando que preenche os requisitos necessários à 

obtenção do benefício requestado, pleiteia a procedência do pedido 

veiculado na peça inaugural. A tutela antecipada foi deferida no Num. 

6832644 . O requerido apresentou contestação, alegando a ausência de 

incapacidade laborativa da parte autora (Num. 8676744 ), tendo a mesma 

impugnando, ratificando os pedidos iniciais (Num. 9047988 ). Determinada 

a realização de perícia, o laudo restou juntado nos Nums. 10110995, 

10110996 e 10110997, sobre o qual manifestou a parte autora, pugnando 

pela realização de nova perícia com médico especialista. Foi proferido 

despacho no Num. 10931705, oportunizando a parte autora recolher os 

honorários do novo perito judicial, o que foi feito (Num. 11063937). O laudo 

pericial com médico especialista restou juntado no Num. 11644529, sobre 

o qual manifestaram as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Decido. Cuida-se de pedido de concessão de benefício 

previdenciário com pedido de aposentadoria por invalidez, formulado LUIZ 

GONZAGA DA SILVA contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS. As partes são legítimas e estão devidamente 

representadas, não havendo nulidades a serem pronunciadas, ou 

irregularidades a serem corrigidas, razão pela qual, passo ao exame do 

mérito. Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença 

quer aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos 

requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: I) Qualidade de segurado. 

II) Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por 

invalidez). Quanto ao cumprimento dos dois primeiros requisitos, é pacífico 

na jurisprudência pátria que nos casos em que o benefício já fora 

concedido na seara administrativa, ainda que de forma temporária, tanto a 

qualidade de segurado como o período de carência já foram reconhecidos 

pela autarquia ré, senão vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS 

PROCESSUAIS. 1. O segurado da Previdência Social tem direito ao 

benefício de auxílio-doença em razão de incapacidade temporária para o 

seu trabalho e para o exercício de suas atividades habituais, por mais de 

15 (quinze) dias consecutivos, nos termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. 

O INSS reconheceu a qualidade de segurado da parte autora e o período 

de carência previsto na Lei 8.123/91 quando da concessão do benefício 

de auxílio-doença na seara administrativa. (grifamos) 3. Laudo pericial no 

sentido de que o(a) requerente é portador(a) de enfermidade de caráter 

irreversível, que acarreta sua incapacidade total e permanente para o 

trabalho...” (TRF1. Apelação Cível –n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: 

Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª Turma – DJ: 06/02/2013). Assim, quanto 

ao cumprimento dos dois primeiros requisitos, tenho que é possível 

divisa-los pelos documentos constantes nos Nums. 6713532 e 4370139. 

Sobre o terceiro requisito, deve-se considerar a existência ou não de 

doença que afete a capacidade para o trabalho, para só posteriormente 

proceder-se a uma definição do tipo de benefício, em função das 

características da enfermidade, ou seja, se cabível aposentadoria por 

invalidez ou de auxílio-doença. É necessário, ainda, para se preencher o 

terceiro requisito se levar em conta o grau de instrução do requerente, a 

idade, bem como se a incapacidade para o trabalho a que estava 

habituado é permanente. Pelo laudo médico pericial acostados aos autos 

(Num. 11644529), verifica-se que a incapacidade da parte autora é parcial 

e permanente. Porém, considerando que a parte autora exercia atividade 

de pedreiro, que demanda esforço de moderado a intenso; considerando 

que somente poderia se reabilitar para atividades que demandem pouco 

esforço físico; considerando que a parte autora conta com mais de 73 

anos de idade, ou seja, de difícil reabilitação, além de ser hipossuficiente 

econômica, que está incontestavelmente incapacitada para as atividades 

laborativas habituais, e, ainda, o grau de instrução da mesma, tenho que 

restam preenchidos os requisitos para concessão do beneficio de 

aposentadoria por invalidez. Diante do exposto e pelo mais que consta dos 

autos, julgo PROCEDENTE o pedido inicial com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I do NCPC, condenando o Requerido a pagar a parte 

Autora o benefício previdenciário de Aposentadoria por Invalidez, no valor 

de 100% (cem por cento) do salário de benefício, devido desde a 

cessação do auxílio-doença administrativamente (20/04/17 – Num. 

6713532), nos termos do art. 43, da Lei n. 8213/91, devendo a autarquia 

ré providenciar a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da intimação dessa sentença. Sobre as prestações em atraso, nos 

termos do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947 com 

repercussão geral, pelo STF, quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, 

desde a data do inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos 

termos do art. 1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 

11960/09, incidirão os aplicados à caderneta de poupança, a partir da 

citação. Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, 

inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. Condeno a parte requerida no 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% 

sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Sentença não sujeita à remessa necessária, nos 

termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Proceda-se com o levantamento dos 

honorários periciais ao perito nomeado nos autos. Certificado o trânsito em 

julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002494-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO GARCIA AMARAL OAB - RS48059 (ADVOGADO)

HELIO DE SOUZA SILVEIRA OAB - RS65776 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002494-82.2018.8.11.0040. 

EMBARGANTE: SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO EMBARGADO: MUNICIPIO 

DE SORRISO/MT Vistos etc. Associem-se estes aos autos n. 

1006889-54.2017.8.11.0040. A Lei Específica 6.830/80 trata do não 

cabimento de embargos sem que a execução esteja garantida por 

penhora, fiança ou depósito, pois assim prevê o artigo 16 da Lei acima 

mencionada: “Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 

(trinta) dias, contados: I - do depósito; II - da juntada da prova da fiança 

bancária; III - da intimação da penhora. § 1º - Não são admissíveis 

embargos do executado antes de garantida a execução.” (grifei) Há 

expressa previsão legal acerca da necessidade da garantia da execução 

para que sejam opostos embargos, que sem esta serão inadmitidos. O 

Superior Tribunal de Justiça tem entendido no sentido de não ser possível 

extinguir os embargos à execução quando da insubsistência da garantia 

do juízo, sem antes oportunizar ao embargante/executado que garante o 

juízo e/ou reforce a penhora insuficiente. Nesse sentido: “TRIBUTÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. RECUSA DO BEM OFERECIDO À PENHORA. 
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EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA A SUBSTITUIÇÃO 

DO BEM. 1. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no 

sentido de que não se pode extinguir os embargos à execução, face à 

insubsistência da garantia do juízo, sem antes intimar o embargante para 

que possa substituir o bem recusado por outro, ou para reforço de 

penhora insuficiente. (AgRg no REsp 477.452/MT, Rel. Ministro Luiz Fux, 

Primeira Turma,DJ 19/05/2003) 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ. 1ª T. AgRg no REsp: 1109989 SP 2008/0272608-5, 

Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, J. 26/11/2013, DJe 03/12/2013). Assim, 

determino a intimação do embargante para que garanta o juízo nos autos 

associados a este, no prazo de 30 dias, para posterior prosseguimento 

análise das questões suscitadas nestes autos. Com a garantia do juízo 

nos autos em apenso, no prazo acima fixado, e a intimação da Fazenda 

Pública, voltem-me os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000960-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

POLINARIA DE SOUZA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA CERTIFICAR QUE O RECURSO 

DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA É TEMPESTIVO, 

SENDO ASSIM, PASSO A PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA, PARA OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002593-23.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONA ARAUJO COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001304-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISAC OLIVERIO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001327-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DELAI NUNES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000848-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA DE JESUS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003032-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELENI CARIAGA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUEIBI LEAL PERONDI OAB - MT13540/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA CERTIFICAR QUE O RECURSO 

DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA É TEMPESTIVO, 

SENDO ASSIM, PASSO A PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA, PARA OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39117 Nr: 1987-27.2007.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. D. I. CALÇADOS LTDA, DOUGLAS VIEIRAS 

RODRIGUES, IVONE BAVARESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - SUBPROCURADORA DA PROC. DO ESTADO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EVANDRO SANTOS 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 1987-27.2007.811.0040, 

Protocolo 39117, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 85027 Nr: 4324-47.2011.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA, ADM 

AGRI-INDUSTRIES COMPANY, LUIZ CARLOS GONÇALVES LOPES, 

NELSON GONZALES FILHO, STEPHEN BROMFIELD GELD, ADM HOLDINGS, 

LLC, BERNARD ARTHUR HEMMIES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - 

OAB:37880/PR, NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382, 

ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - OAB:40.191-PR

 Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao despacho de fls. 

129, desentranhei os documentos de fls. 19/20 e 84/85, substituindo-os 

por cópia fiel, os quais foram entregues à parte executada, na pessoa da 

advogada, Dr.(a) MORISA SANT ANA DE OLIVEIRA DE AVILA, conforme 

recibo.

Sorriso - MT, 15 de maio de 2018.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003939-09.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO PINTO VILELA (EXECUTADO)
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SORRISO EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do processo: 

Processo: 1003939-09.2016.8.11.0040; Valor causa: R$ 1.634,51; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SORRISO Parte Ré: EXECUTADO: RENATO 

PINTO VILELA Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) EXECUTADO: RENATO 

PINTO VILELA CPF: 571.766.980-15, Nome da genitora: RITA MARIA PINTO 

VILELA Data de Distribuição da Ação: 30/12/2016 22:58:45. FINALIDADE: 

CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima qualificado(s), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, quanto aos termos da ação executiva que lhe(s) é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

pagar o débito acima descrito, com atualização monetária e juros, ou 

nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob 

pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos necessários forem 

para a satisfação da dívida. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução 

Fiscal promovida pela EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SORRISO em face de 

RENATO PINTO VILELA , na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de R$ 1.634,51 Despacho/Decisão:Vistos etc.Cite-se o Executado 

para pagar o débito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 8º da Lei nº 

6.830/80), ou garantir a execução nomeando bens à penhora, observada 

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

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

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

oficial de justiça fará a penhora de bens do devedor, procedendo-se 

desde logo a avaliação, devendo o valor constar no termo ou auto de 

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

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

será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, na 

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

oficial.Independentemente de autorização judicial, poderá o Oficial de 

Justiça utilizar-se das prerrogativas elencadas no § 2º do artigo 212 do 

Novo Código de Processo Civil.Às providências. ADVERTÊNCIA: Fica(m) 

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

terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para opor(oporem) embargos. E, 

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Sorriso, 15 de maio de 2018 

ROSILENE MACHADO ANTUNES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 4ª 

VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35458400

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010201-89.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO BRANDALISE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO OAB - MT0009546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANO DA CUNHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELIA VIEIRA SERPA DA CUNHA OAB - MT0006518A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010201-89.2012.8.11.0040 REQUERENTE: ELIO BRANDALISE 

REQUERIDO: SILVANO DA CUNHA I – RELATÓRIO. Cuida-se de 

reclamação ajuizada por ELIO BRANDALISE em face de SILVANO DA 

CUNHA. Conforme certidão de ID 9882139, a parte autora não se 

manifestou em relação ao de ID 9455063, caracterizando assim o 

abandono da causa. No mais, relatório dispensado, nos termos do artigo 

38, caput, da Lei n. 9.099/95. II – FUNDAMENTOS. Dispõe o art. 485, inciso 

III, do Código de Processo Civil que: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: (...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;. Nesses 

termos, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é medida que 

se impõe. III – DISPOSITIVO. Diante do exposto, eu juiz leigo, apresento 

projeto de sentença no sentido de JULGAR EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, em conformidade com a regra do art. 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil, dispensada a anuência da parte reclamada 

(Lei n. 9.099/95, art. 51, §1º). Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54, caput, c/c 55, caput, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da lei n. 9099/95 JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz 

Leigo. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Isento de custas e 

honorários advocatícios (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. 

Registre-se. Arquive-se. Sorriso/MT, 31 de outubro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011776-06.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARELI MARIA CARLOT (EXEQUENTE)

ELOIR CARLOS CARLOT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Romério Carlos Sobrinho OAB - MT0006129A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH MEHL DE ALMEIDA (EXECUTADO)

RONALDO DIAS RIBEIRO (EXECUTADO)

 

Processo: 8011776-06.2010.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se sobre os rumos da execução, sob pena de extinção 

do feito. Sorriso/MT, 15 de maio de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011278-31.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANO JOSE DE ARAUJO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO OAB - SP0012199A 

(ADVOGADO)

ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA OAB - SP0068723A 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8011776-06.2010.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se sobre os rumos da execução, sob pena de extinção 

do feito. Sorriso/MT, 15 de maio de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000923-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON CARVALHO MEDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000923-13.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MAICON CARVALHO MEDEIRO 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Decido a lide, com dispensa do relatório 

(Lei n.º 9.099/95, art. 38). Trata-se de reclamação proposta por MAICON 

CARVALHO MEDEIRO em face de ITAU UNIBANCO S/A, alegando, em 

suma, que constatou a existência de registro negativo perante cadastro 

de restrição ao crédito, providenciado pelo reclamado. Aduz, porém, que 

não mantém qualquer relacionamento com o reclamado, apto a justificar a 

inscrição. Postulou a declaração de inexistência da dívida, bem como a 

reparação pelos danos morais suportados. A parte reclamada, por seu 
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turno, alegou que não há ato ilícito por ela praticado, que a dívida é 

legítima, bem como não ocorreu a incidência de danos morais. Para 

comprovar suas alegações juntou cópia do contrato firmado pelo 

reclamante. Pois bem. O reclamante sustenta, com todas as suas forças, 

que não fez qualquer tipo de contratação com o reclamado, sustentando 

que a assinatura do documento é falsa. Por outro lado, o reclamado 

sustenta a existência de relação jurídica com a reclamante, 

consubstanciada no referido documento de contrato. No caso, percebe-se 

que o deslinde da questão está atrelado em saber se a assinatura 

constante no contrato é o não da reclamante, a depender, portanto, de 

prova pericial complexa (perícia grafotécnica), que foge da alçada dos 

Juizados Especiais Cíveis, por não se harmonizar com os seus princípios 

norteadores, notadamente aqueles explicitados na Lei n. 9.099/95. Nesse 

sentido, a lição de Humberto Theodoro Júnior: "A prova técnica é 

admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato controvertido a 

exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos moldes habituais 

do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz será convocado 

para a audiência, onde prestará as informações solicitadas pelo instrutor 

da causa (art. 35, caput). Se não for possível solucionar a lide à base de 

simples esclarecimentos do técnico em audiência, a causa deverá ser 

considerada complexa. O feito será encerrado no âmbito do Juizado 

Especial, sem julgamento do mérito, e as partes serão remetidas à justiça 

comum. Isto porque os Juizados Especiais, por mandamento 

constitucional, são destinados apenas a compor 'causas cíveis de menor 

complexidade'”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito 

Processual Civil. 31ª ed. Volume III. p. 436). [sem destaque no original] A 

jurisprudência também é unânime nesse sentido. Confira-se: 

“CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. 

NEGATIVA QUANTO AO LANÇAMENTO DE IMPRESSÃO DIGITAL. 

AUTORA IDOSA E ANALFABETA. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. 

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

PERÍCIA GRAFOLÓGICA NO SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 1. 

Considerando que a autora nega seja sua a impressão digital lançada no 

documento da fl. 128 apresentado pela ré, impõe-se seja ratificada a 

sentença de primeiro grau que determinou a extinção do feito, porquanto 

inviável, em sede de Juizados Especiais Cíveis, a realização de perícia 

técnica visando confirmar a autenticidade da firma apresentada pela 

instituição ré, sobretudo porque a autora é pessoa idosa e analfabeta. A 

mídia acostada aos autos evidencia que a ré Magazine Luiza afirma a 

suposta existência de acordo realizado com a demandante, o que enseja 

ainda maior dúvida quanto à existência ou não de contratação ou fraude. 

2. Em que pese alegue a recorrente não ter contratado qualquer 

empréstimo ou solicitado cartões das rés, havendo controvérsia em 

relação à impressão digital da demandante, necessário o exame do 

documento por pessoa com conhecimentos técnicos. Sentença 

confirmada por seus próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO.” 

(TJRS. Recurso Cível n. 71005312368. Primeira Turma Recursal Cível. 

Relatora MARTA BORGES ORTIZ. Julgado em 24-03-2015). [sem destaque 

no original] “PERÍCIA TÉCNICA NO JUIZADO ESPECIAL. CORRETA A 

SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUE O PROCESSO EM RAZÃO 

DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA O 

DESLINDE DA CAUSA. PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS. 

SENTENÇA MANTIDA.” (TJDF. Proc. N. 0076130-86.2005.807.0001. 

Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF. 

Relator IRAN DE LIMA. Julgado em 22-3-2006). Portanto, diante da 

complexidade da causa e, tratando-se de matéria de ordem pública 

(pressuposto processual), que pode ser conhecida a qualquer tempo e 

grau de jurisdição, ainda que de ofício, não há outra alternativa a este 

Juízo senão a de extinguir o feito sem resolução de mérito. Pelo exposto, 

apresento o presente projeto de sentença, no sentido de, JULGAR 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, diante da 

incompetência absoluta deste Juízo para conhecer, processar e julgar o 

feito, nos termos do art. 3º, inciso I, c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei n. 

9.099/95 e c/c art. 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei 

n. 9.099/95. JONATHAN A. GOES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Isento de custas e honorários advocatícios (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 31 de 

outubro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011066-44.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE ZANELLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILDE ANTONIA DENTE (EXECUTADO)

 

Processo nº. 8011066-44.2014.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS C E R T I D Ã O Certifico e dou fé nos 

termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado Exeqüente para no prazo de 05(cinco) dias se manifestar sobre 

a os documentos de Consulta RENAJUD e BACENJUD, bem como sobre os 

rumos da execução, sob pena de extinção. Sorriso, 06 de abril de 2017. 

Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001705-54.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALBERTO FIGUEIREDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILER MARQUES RIBEIRO OAB - MT12269/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001705-54.2016.8.11.0040; Valor causa: R$ 2.700,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ACIDENTE 

DE TRÂNSITO]. Trata-se de reclamação proposta por LUIZ ALBERTO 

FIGUEIREDO DOS SANTOS em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA 

NACIONAL DE SEGUROS, em que pretende o recebimento de verba 

indenizatória de seguro DPVAT. Sustenta a parte reclamante que, no dia 

26 de abril de 2016, foi vítima de grave acidente de trânsito, ocasionado 

sua incapacidade permanente parcial de 20%, conforme aponta o laudo n. 

520.01.01.2016.0451. Desse modo, postulou pelo pagamento da 

indenização do seguro obrigatório DPVAT no valor de R$2.700,00 (dois mil 

e setecentos reais). Frustrada a conciliação (Id. 12100783). Em 

contestação (Id. 4343664), em sede de preliminar, a reclamada alega a 

necessidade de realização de perícia, bem como que há necessidade de 

prévio pedido administrativo. No mérito, sustentou o nexo de causalidade 

entre a invalidez e o acidente automobilístico noticiado pelo reclamante, 

bem assim a ausência de provas quanto à invalidez permanente alegada. 

Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. 

É o relatório. A lide comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 

355, inciso I, do CPC. Em síntese, o reclamante pretende o pagamento da 

indenização do seguro obrigatório DPVAT no valor de R$2.700,00 (dois mil 

e setecentos reais), tendo em vista a incapacidade permanente parcial de 

20% ocasionada por acidente automobilístico. No caso, verifica-se 

evidente falta de interesse processual da parte reclamante em obter o 

provimento jurisdicional pretendido. Inicialmente, sabe-se que o interesse 

processual está atrelado ao binômio necessidade/utilidade. Enquanto a 

necessidade reside na indispensabilidade de se valer da via judicial para 

alcançar o objeto jurídico (bem da vida) pretendido, a utilidade se encontra 

na possibilidade de que a obtenção da tutela pretendida melhore na sua 

condição jurídica. Colhe-se do Informativo n. 757 do STF em relação ao 

Recurso Especial n. 631.240/MG, relatado pelo e. Ministro ROBERTO 

BARROSO: “A exigibilidade de prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, para que se postule 

judicialmente a concessão de benefício previdenciário, não ofende o art. 

5º, XXXV, da CF (‘XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito’). Esse o entendimento do Plenário, 

que, em conclusão de julgamento e por maioria, proveu parcialmente 

recurso extraordinário em que discutida a possibilidade de propositura de 

ação judicial para pleitear aposentadoria rural por idade, por parte de 

segurada que não formulara prévio requerimento administrativo — v. 

Informativo 756. Preliminarmente, por maioria, o Colegiado conheceu do 
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recurso. Vencida, no ponto, a Ministra Rosa Weber, que entendia 

cuidar-se de ofensa meramente reflexa à Constituição. No mérito, o 

Colegiado asseverou que, na situação dos autos, para se caracterizar a 

presença de interesse em agir, seria preciso haver necessidade de ir a 

juízo. Reputou que a concessão de benefício previdenciário dependeria de 

requerimento do interessado, e não se caracterizaria ameaça ou lesão a 

direito antes de sua apreciação e eventual indeferimento pelo INSS, ou se 

o órgão não oferecesse resposta após 45 dias. Ressalvou que a 

exigência de prévio requerimento não se confundiria, entretanto, com o 

exaurimento das vias administrativas. Consignou, ainda, que a exigência 

de prévio requerimento administrativo não deveria prevalecer quando o 

entendimento da Administração fosse notório e reiteradamente contrário à 

postulação do segurado. Acresceu que, nas hipóteses de pretensão de 

revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente 

concedido — uma vez que o INSS teria o dever legal de conceder a 

prestação mais vantajosa possível — o pedido poderia ser formulado 

diretamente em juízo, porque nesses casos a conduta do INSS já 

configuraria o não acolhimento da pretensão.” [sem destaque no original] 

Colhe-se dos documentos constantes no corpo da reclamação 

contestação (Ids. 1869120, 1869143, 1869153 e 1869161) que a parte 

reclamante não promoveu requerimento administrativo perante a parte 

reclamada, por conseguinte, inexiste indeferimento de pretensão 

administrativa, tampouco mora em decidi-la, situação que evidencia a 

ausência de resistência por parte da parte reclamada, implicando a falta 

de interesse processual na presente demanda. Ante o exposto, eu juiz 

leigo, apresento projeto de sentença no sentido de JULGAR EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil Sem condenação ao pagamento de 

custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 

55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN 

A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 23 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010969-44.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ONGHERO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE BONA TSCHOPE OAB - MT0007394A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010969-44.2014.8.11.0040 REQUERENTE: THIAGO ONGHERO 

REQUERIDO: NOVO MUNDO Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei 

n.º 9.099/95, art. 38). Aduziu o reclamante THIAGO ONGHERO que 

adquiriu junto à reclamada NOVO MUNDO um Forno Microondas MEP41 

31L, no valor de R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais). Ocorre 

que apenas recebeu um Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica e ao 

solicitar por diversas vezes a Nota Fiscal do produto não foi atendido, 

sendo informado pelo gerente que este não tinha a obrigação de 

fornecê-la e que deveria imprimi-la por sua conta através do site da 

SEFAZ, o que não teve sucesso em fazer. Requereu a condenação da 

reclamada à obrigação de fazer de entregar a referida Nota Fiscal, bem 

como à indenização por danos morais no valor de R$ 14.000,00 (quatorze 

mil reais). Por sua vez, a reclamada alegou que na ocasião da compra foi 

entregue Nota Fiscal para o reclamante, bem como a inexistência de dano 

moral. No que diz respeito ao mérito da demanda, o r. Juízo deferiu a 

inversão do ônus da prova, de modo que cabia à reclamada demonstrar 

que a nota fiscal havia sido entregue ao reclamante. A nota fiscal é direito 

do consumidor e instrumento para que possa usufruir da proteção 

constitucionalmente prevista e consolidada no CDC. Da análise dos autos, 

verifica-se que a reclamada apenas provou a entrega do Documento 

Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica referente à mercadoria, mas não da Nota 

Fiscal em si. Assim, entendo pela procedência da obrigação de fazer. Por 

sua vez, em relação aos danos morais, entendo que a pretensão merece 

reparo, pois restou evidenciada falha na conduta da reclamada, causando 

transtorno ao reclamante ao ser obrigado a comparecer por diversas 

vezes no estabelecimento, buscar atendimento junto ao PROCON, tendo 

por fim que recorrer à via judicial, o que ultrapassa os meros transtornos 

ou dissabores do cotidiano, caracterizando, assim, o dever de indenizar. 

Nessa toada, considerando a condição econômica das partes, o grau da 

ofensa, assim como o caráter punitivo/educativo da indenização do dano 

moral, reputo razoável a tal título o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). O 

decote da pretensão, todavia, não interfere no grau de procedência do 

pedido, como preconiza a Súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça. 

Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido de julgar 

parcialmente procedente o pedido, para o efeito de condenar a reclamada 

NOVO MUNDO a: a) obrigação de fazer de entregar a nota fiscal referente 

a um Forno Microondas MEP41 31L, no valor de R$ 399,00 (trezentos e 

noventa e nove reais) adquirido pelo reclamante; b) a título de danos 

morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado pelo INPC a 

contar da data de ajuizamento da reclamação e acrescido de juros legais a 

contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), entendido como tal 

a data da aquisição da mercadoria. Sem condenação ao pagamento de 

custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 

55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Sorriso/MT, 

27 de outubro de 2016. Lígia Nakano Pereira Juíza Leiga. Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com 

o trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 

30 de outubro de 2016. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005102-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

D.S.L FARMACIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005102-87.2017.8.11.0040. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: D.S.L FARMACIA LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: CIELO 

S.A. Trata-se de reclamação proposta por D.S.L. FARMÁCIA LTDA – ME 

em face de CIELO S.A., em que pretende: a) a concessão de medida 

liminar consistente em determinação para que a empresa reclamada 

apresente extrato de cobranças; b) a restituição do dobro do valor de 26 

(vinte e seis) mensalidades pagas em relação ao terminal maquinário n. 

52818215; e c) a condenação da empresa reclamada no valor de 

R$20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais. A 

parte reclamante sustenta que desde o ano de 2015 a empresa reclamada 

tem realizado descontos indevidos em sua conta corrente, relacionados 

ao terminal maquinário n. 52818215, o qual não tem sido utilizado desde 

18-6-2015, quando se registrou a última compra procedida no referido 

terminal. Argumenta que tentou solucionar a questão de forma 

administrativa, tendo realizado diversos contatos com a empresa 

reclamada, a qual se nega a adotar providências no sentido de cessar as 

cobranças. A pretensão liminar foi indeferida em decisão proferida em 

06-10-2017 (Id. 10210818). Audiência de conciliação realizada em 

07-2-2018 restou infrutífera (Id. 11838666). Devidamente citada, a 

empresa reclamada apresentou contestação no Id. 11762331. Em síntese, 

sustenta que a parte reclamante não solicitou o cancelamento do terminal 

de cartão de crédito, pois “não trouxe aos autos qualquer documento que 

comprovasse o alegado, como, por exemplo, protocolo de atendimento da 
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solicitação de CANCELAMENTO”, inexistindo ilícito a ensejar as 

reparações pretendidas. Impugnação à contestação encontra-se no Id. 

11811316. Em síntese, rechaça as alegações da empresa reclamada, 

pugnando pela procedência dos pedidos contidos na inicial. É o relatório. A 

lide comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de 

produção de outras provas (art. 355, inciso I, do CPC). Inicialmente, não há 

que se falar em relação de consumo na presente hipótese, uma vez que a 

parte reclamante se utiliza dos serviços ofertados pela empresa 

reclamada como meio de recebimento de pagamento dos produtos que 

oferta em seu estabelecimento. Nesse sentido: “Não há relação de 

consumo entre a operadora de cartão de crédito e aqueles que a 

contratam com o intuito de utilizar o sistema de pagamento por meio de 

cartões de crédito para incrementar sua atividade empresarial, ou seja, 

somente o usa com intuito de obter lucro. A relação de consumo, portanto, 

limita-se entre o fornecedor e o cliente, que compra seu produto ou 

serviço como consumidor final. Prevalece as disposições gerais alusivas 

à competência prevista no CPC.” (TJMG. AI n. 100241335047712001). A 

relação jurídica estabelecida entre as partes encontra-se devidamente 

demonstrada pela parte reclamante, notadamente pelos documentos que 

instruem a inicial (Ids. 10129894, 10129895, 10129900, 10129902, 

10129915, 10129921, 10129930, 10129984, 10129935, 10129947, 

10129957, 10129964, 10129967, 10129971, 10129974 e 10129980) e 

imagens de sistema constantes na contestação da empresa reclamada (Id. 

11762331), consubstanciada na contratação de terminais de cartão 

(números 1177083 e 52818215) para recebimento de pagamentos. 

Igualmente, a parte reclamante demonstrou que a empresa reclamada tem 

efetivado a cobrança regular por serviço não prestado, consubstanciado 

no terminal n. 01177083, quando a última venda procedida em tal 

equipamento ocorreu em 18-6-2015, conforme demonstram os extratos 

constantes nos Ids. 10129894, 10129895, 10129900, 10129902, 

10129915, 10129921, 10129930, 10129984, 10129935, 10129947, 

10129957, 10129964, 10129967, 10129971, 10129974 e 10129980, com 

pagamentos no valor de R$2.695,42 (dois mil seiscentos e noventa e cinco 

reais e quarenta e dois centavos) entre os meses de maio/2016 a 

setembro/2017, bem assim no valor de R$1.462,50 (mil quatrocentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos) entre os meses de 

agosto/2015 a abril/2016, totalizando, desse modo, a quantia de 

R$4.157,92 (quatro mil cento e cinquenta e sete reais e noventa e dois 

centavos). De outro lado, conquanto a parte reclamante não tenha juntado 

aos autos comprovante de solicitação para o cancelamento do terminal n. 

01177083 – condição para o cancelamento do serviço, segundo sustenta 

a empresa reclamada –, a empresa reclamada não demonstrou, de forma 

satisfatória, que o aludido terminal foi efetivamente utilizado pela parte 

reclamante durante o período reclamado – agosto/2015 a setembro/2017 

–, ônus probatório que lhe cabia, conforme disciplina o art. 373, inciso II, 

do CPC. Quanto à repetição de indébito. Importa registrar, que a repetição 

do indébito em dobro somente é aplicada quando houver (parágrafo único 

do art. 42 do CDC): I – cobrança indevida; II – pagamento em excesso; e III 

– inexistência de engano justificável. No caso, todos os requisitos 

encontram-se devidamente evidenciado. A cobrança indevida e os 

pagamentos em excesso podem ser visualizados nos documentos que 

acompanham a reclamação (Ids. 10129894, 10129895, 10129900, 

10129902, 10129915, 10129921, 10129930, 10129984, 10129935, 

10129947, 10129957, 10129964, 10129967, 10129971, 10129974 e 

10129980), totalizando R$4.157,92 (quatro mil cento e cinquenta e sete 

reais e noventa e dois centavos). Por fim, a inexistência de engano 

justificável se dá pela quantidade de reclamações efetivadas pela parte 

reclamante ao serviço de atendimento da empresa reclamada – Protocolos 

mencionados no Id. 10129892 – sem a devida solução do problema e/ou 

cessação da cobrança, consubstanciando manifesta abusividade da 

conduta e a quebra ao princípio da boa-fé. Quanto ao dano moral. 

Destarte, a obrigação de indenizar é a consequência jurídica de ato ilícito, 

de forma que, aquele que deu causa aos danos morais sofridos, deve 

arcar com as consequências de sua conduta, indenizando os danos 

respectivos. Aliás, dispõe o art. 52 do Código Civil que se aplica às 

pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da 

personalidade. Desse modo, a pessoa jurídica pode sofrer dano mora, 

suscetível de ser reparada pela via judicial, conforme já fixado pela 

Súmula n. 227 do Superior Tribunal de Justiça: “A pessoa jurídica pode 

sofrer dano moral”. Todavia, no presente caso, não vislumbro a 

ocorrência de dano moral a ensejar a reparação pretendida pela parte 

reclamante. Sabe-se que o dano moral deve prover de ato ilícito apto a 

atingir os direitos da personalidade daquele que o sofreu, o que ocorre 

quando se está diante de situação vexatória ou de abalo psíquico 

duradouro. Pequenos transtornos ou aborrecimentos do cotidiano, o 

simples inadimplemento contratual, a mora ou o prejuízo econômico, não 

são ocorrências suficientes para a caracterização do dever de indenizar. 

Nesse sentido, a lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de 

Responsabilidade Civil, Malheiros, 6ª ed., pág. 105): “Só deve ser reputado 

como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem 

estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de 

fazerem parte da normalidade de nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito 

entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 

triviais aborrecimentos. Conquanto se constate ato ilícito na conduta da 

empresa reclamada, a situação vivenciada pela parte reclamante – 

cobrança indevida por serviço não prestado – não evidencia dano moral, 

caracterizando, com muito apego ao debate, mero dissabor Ante o 

exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, 

para o fim de: 1) CONDENAR a empresa reclamada a efetuar a restituição, 

em dobro, do valor cobrado indevidamente da parte reclamante, 

totalizando R$4.157,92 (quatro mil cento e cinquenta e sete reais e 

noventa e dois centavos), nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 

O referido valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da 

data do desembolso das parcelas originais, acrescidos de juros legais, a 

partir da data da citação; e 2) JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos 

dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei 

n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 10 de maio de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38112 Nr: 993-96.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA WENTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA URBANA DE SOUZA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT, LUCIANA ALCÂNTARA - OAB:5.276

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON SARAIVA DOS 

SANTOS - OAB:7720-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GUSTAVO TONEL 

KOBER, para devolução dos autos nº 993-96.2007.811.0040, Protocolo 

38112, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001367-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS MINGOTTI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

JULIANE HELENA PILLA JULIAO OAB - SP0345803A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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FLAVIO RONALDO RAMALHO GIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

1001367-46.2017.8.11.0040 (M) Considerando que não há confirmação de 

citação e intimação da parte reclamada, intime-se a parte reclamante para 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias acerca da carta precatória 

devolvida de ID 8837168, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 21 de julho de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011412-58.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO PEREIRA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011412-58.2015.8.11.0040. REQUERENTE: ALAN JHON AUTO CENTER 

LTDA - ME REQUERIDO: FRANCISCO PEREIRA LIMA I - Indefiro o pedido de 

consultas em busca do atual endereço da parte demandada (Id. 4676298). 

Isso porque, é curial que se trata de providência a cargo da parte 

interessada (NCPC, 319, II), não tendo sido demonstrado nos autos que a 

demandante tenha esgotado todos os meios possíveis para localização da 

demandada, a fim de se desincumbir de tal ônus. Limitou-se, meramente a 

postular ao Juízo consulta aos órgãos conveniados. II - Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o atual endereço da 

demandada, sob pena de extinção. III - Apresentado novo endereço, 

cite-se e intime-se, observando a audiência já designada. IV - Decorrido o 

prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos. SORRISO, 11 de 

maio de 2018. Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010974-32.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO EDUARDO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010974-32.2015.8.11.0040. REQUERENTE: MACHADO CARNIEL & CIA 

LTDA - ME REQUERIDO: RODRIGO EDUARDO DE SOUZA Em atenção ao 

postulado no Id. 6050391, anoto que não há nos autos petição com 

número identificador 1857655. Assim, intime-se a parte autora para, em 05 

(cinco) dias, se manifestar acerca do interesse no prosseguimento do 

feito, apresentando o endereço da parte reclamada, sob pena de extinção 

(art. 485, III, do NCPC). Com a informação, expeça-se mandado de citação 

para comparecimento da parte reclamada à audiência já designada, com 

as advertências legais. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se 

e renove-me a conclusão. SORRISO, 11 de maio de 2018. Jacob Sauer 

Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ELOI FICAGNA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1000077-93.2017.8.11.0040 (O) Decido a lide, com 

dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Alega o reclamante PEDRO 

ELOI FICAGNA, em suma, que é usuário da unidade consumidora de 

energia elétrica nº 6/625897-4, contratada junto à reclamada ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Afirma que recebeu 

cobrança indevida no valor de R$1.210,96 (um mil e duzentos e dez reais 

e noventa e seis centavos), originada a partir de recuperação de consumo 

advinda da constatação de irregularidade no medidor da unidade 

consumidora. Aduz que não fora responsável pela irregularidade 

verificada e por tal razão postulou a declaração de inexistência do débito, 

bem como a reparação dos danos morais suportados. Em contestação, a 

reclamada arguiu preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade 

de prova pericial. Com relação ao mérito, alega que o montante cobrado se 

refere a uma recuperação de consumo, em função de irregularidades 

constatadas no imóvel do reclamante, não havendo danos indenizáveis. 

Realizada instrução, as partes não produziram provas em audiência. 

Inicialmente, estou em rejeitar a preliminar de incompetência do juízo em 

razão da necessidade de prova pericial, pela simples razão de que tal 

prova resta já inviabilizada, na medida em que a própria reclamada 

menciona já haver corrigido a alegada irregularidade na medição do 

consumo. Ademais, a necessidade da prova pericial, por si só, não é fator 

fundamental para determinação da competência dos Juizados, já que ela é 

uma possibilidade, e não uma exigência, conforme previsto no art. 35 da 

Lei nº 9.099/95. No que tange ao mérito, a questão central reside na 

ocorrência ou não de falha na prestação de serviços por parte da 

reclamada. Nesse particular, não se pode perder de vista o disposto no 

art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços. Acresça que houve no caso presente decreto de 

inversão do ônus da prova, em consonância com a previsão do art. 6º, 

VIII, do CDC. No entanto, não está o reclamante desincumbido de 

demonstrar indícios mínimos da ocorrência dos fatos relatados na inicial. 

No caso em questão, a reclamada sustenta que a cobrança impugnada 

pelo reclamante se refere a uma recuperação de consumo decorrente de 

constatação de irregularidade na medição. As irregularidades, 

efetivamente, estão consubstanciadas no Termo de Ocorrência e 

Inspeção nº 546742, o qual revela que o medidor estava com “ligação 

invertida – carga e linha invertido uma fase”, situação que impedia a 

precisa aferição do consumo de energia. Anoto, ainda, que o acervo 

fotográfico juntado com a contestação, que não fora impugnado pelo 

reclamante, corroboram as informações constantes no termo. Demais 

disso, o histórico de consumo do reclamante atesta que após a 

substituição do medidor o consumo dobrou, em alguns meses até triplicou, 

indicativo que realmente o consumo não estava sendo adequadamente 

aferido. A partir disso, a reclamada demonstrou haver cumprido com os 

procedimentos previstos na Resolução ANEEL n. 414/2010, mais 

precisamente, os artigos 129 e 130. A alegação de que não fora o 

reclamante responsável pela irregularidade detectada, igualmente não 

serve para eximir o pagamento do valor cobrado pela energia efetivamente 

consumida, porquanto é sabido que o consumidor é responsável pela 

guarda e conservação do sistema de energia elétrica após o ponto de 

entrega pela concessionária distribuidora, conforme já decidiram os 

Tribunais de Justiça deste Estado e do Estado do Rio Grande do Sul: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA 

ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ENERGIA ELÉTRICA - 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO - PERÍCIA REALIZADA POR 

LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO - RESOLUÇÃO Nº 

414/2010 DA ANEEL - OBSERVADA A AMPLA DEFESA E O 

CONTRADITÓRIO - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA 

ADULTERAÇÃO - IRRELEVÂNCIA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO - COBRANÇA DEVIDA - RESPONSABILIDADE DO 

CONSUMIDOR - ÚNICO BENEFICIÁRIO - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A concessionária de energia 

elétrica que faz visita domiciliar e constata irregularidade no medidor de 

consumo, com a devida ciência do consumidor de todas as diligências, 

age no exercício regular de seus direitos. A avaria no medidor de energia 

elétrica aliada à diminuição do consumo autoriza a concessionária do 
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serviço público a proceder à recuperação do consumo pretérito, a ser 

suportada pelo usuário que dela se beneficiou, com fundamento no 

princípio que veda o enriquecimento sem causa. A cobrança de consumo 

pretérito, em caso de constatação de avaria no medidor de energia 

elétrica, não causa, por si só, dano moral. (Apelação nº 

0000253-92.2010.8.11.0086, 5ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Dirceu dos 

Santos. j. 03.06.2015, DJe 11.06.2015). AGRAVO EM APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DESCONSTITUTIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE E SUBFATURAMENTO 

EVIDENCIADOS COM RELAÇÃO A APENAS UMA DAS UNIDADES 

CONSUMIDORAS. IMPROCEDÊNCIA NO TOCANTE À OUTRA. CRITÉRIO DE 

CÁLCULO. ARTIGO 130, III, RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. 

CABIMENTO. Verificada a presença de irregularidade na medição de 

energia elétrica em uma das unidades consumidoras em questão, 

evidenciada pela prova dos autos, notadamente pelo Termo de Ocorrência 

de Irregularidade e por laudo pericial elaborado pelos peritos da 

concessionária, é de rigor a recuperação de consumo decorrente de 

utilização da energia fornecida e não registrada corretamente. Não importa 

a autoria da irregularidade, uma vez que, nos termos do artigo 105 da 

Resolução nº 456/00 e do art. 167 da Resolução 414/10, ambas da 

ANEEL, o titular da unidade consumidora é responsável pela guarda e 

conservação dos referidos equipamentos. No entanto, no que diz respeito 

à outra unidade consumidora, constata-se que não houve substancial 

variação do consumo após a troca do aparelho medidor, o que implica 

inexistência de consumo a recuperar por parte da concessionária. É 

cabível o faturamento na forma em que dispõe o art. 130, inc. III, da 

Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. Ação que procede em parte. 

AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo nº 70067366781, 22ª Câmara Cível do 

TJRS, Rel. Marilene Bonzanini. j. 26.11.2015, DJe 30.11.2015). Nesse 

contexto, não se verifica a prática de ato ilícito pela reclamada, a qual se 

limitou a constatar a irregularidade e a adotar o procedimento regulamentar 

para a recuperação da cobrança do consumo. Em momento algum, acusou 

o reclamante de haver dado causa à irregularidade, tampouco suspendeu 

o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora por força de 

débitos pretéritos, procedimento tido por ilícito pela jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 

300.270/MG (2013/0045276-1), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio Kukina. j. 

17.09.2015, DJe 24.09.2015). Ausente ato ilícito, não há falar em dever de 

indenizar, consoante orientação jurisprudencial em situações análogas: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO 

MEDIDOR. CÁLCULO REFERENTE À ENERGIA CONSUMIDA E NÃO 

REGISTRADA. APURAÇÃO NA FORMA DO ART. 130, DA RESOLUÇÃO Nº 

414/2010, DA ANEEL. CUSTO ADMINISTRATIVO DEVIDO. DANO MORAL. 

Constatadas irregularidades no medidor de energia elétrica, mostra-se 

exigível o débito oriundo de recuperação de consumo, calculado conforme 

o disposto no art. 130, IV, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL. O art. 

131 da mesma resolução dispõe que, "nos casos de recuperação da 

receita, a distribuidora pode cobrar, adicionalmente, o custo administrativo 

incorrido com a realização de inspeção in loco, segundo o grupo tarifário e 

o tipo de fornecimento da unidade consumidora, conforme valores 

estabelecidos em resolução específica." Logo, considerando os novos 

critérios estabelecidos pela Resolução nº 414/2010, da ANEEL (art. 130), 

bem como a estipulação do prazo máximo de cobrança retroativa em 36 

meses (art. 132, § 5º), é de se admitir a cobrança do custo administrativo 

em atenção ao disposto no art. 131. Dano moral indevido. Apelação 

desprovida. (Apelação Cível Nº 70069084374, Vigésima Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 

25/05/2016). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

ENERGIA ELÉTRICA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. LIGAÇÃO DIRETA ("GATO"). 

Verificada a presença de grave irregularidade, consistente em ligação 

clandestina, vulgarmente conhecida como ligação direta ("gato"), 

evidenciada pela prova dos autos, notadamente pelo Termo de Ocorrência 

de Irregularidade e pelo levantamento fotográfico, é de rigor a 

recuperação de consumo decorrente de utilização da energia fornecida e 

não registrada corretamente, impondo-se a responsabilização do usuário 

pelo proveito que teve da irregularidade. - CRITÉRIO DE CÁLCULO. 

ARTIGO 130, III, RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. CABIMENTO. É 

cabível o faturamento na forma em que dispõe o art. 130, inc. III, da 

Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. - COBRANÇA DE CUSTO 

ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 1058/2010 DA 

ANEEL. INSPEÇÃO IN LOCO. POSSIBILIDADE. É possível a inclusão do 

valor decorrente da inspeção técnica realizada, pois o faturamento 

observou o disposto no artigo 131, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL. 

Trata-se de custo relativo à inspeção na unidade consumidora, cujo valor 

está fixado na Resolução Homologatória nº 1.058/2010, segundo o grupo 

tarifário e o tipo de fornecimento para cada uma das distribuidoras de 

energia elétrica. Inversão dos ônus sucumbenciais. APELO PROVIDO. 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. (Apelação Cível Nº 70069007920, 

Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini, Julgado em 19/05/2016). Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido. Revogo a liminar deferida. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se. Sorriso/MT, 28 de setembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 164831 Nr: 7247-07.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARQUES WILLIAN DA SILVA SANTOS, 

IVANILDO BACELAR DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:, 

WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 Vistos etc

Primeiramente deixa-se consignado que o patrono do acusado Marques 

permaneceu com os autos por mais de 4 (quatro) meses, sem 

manifestação.

Nesta data esta magistrada contactou a Direção do CRS a fim de indagar 

diretamente do acusado sobre seu advogado, tendo o mesmo declarado 

que ainda tem como advogado o Dr. Walter Rapuano, requerendo nova 

tentativa de intimação. Caso o mesmo se mantenha inerte, desde já 

requereu a nomeação da Defensoria Pública.

Assim, intime-se o advgado pelo DJE para apresentação de razões de 

apelação, em 5 (cinco) dias, sob pena de comunicação à OAB/MT.

Caso haja nova inércia, oficie-e a Subseção da OAB local, com cópia da 

presente, para as providências disciplinares que entender cabíveis, bem 

como abra-se vistas à DPE para apresentação de razões.

Após, cumpra-se conforme fls. 719.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 82295 Nr: 1176-28.2011.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAIR JOSÉ SANTANA NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Vistos e etc.

 Constante a informação de novos endereços das testemunhas pelo MP, 

fls. 213, designo a Audiência de Instrução para o dia 18 de junho de 2018, 

às 13h30m.

 Intime-se o Ilustre Defensor.

Ciência ao MP.

Expeça-se o necessário para o devido cumprimento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 144280 Nr: 1004-13.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERONDI DA SILVA, CLEMARCOS CLAYTON 

IZAEL PEREIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO GEDIEL DOS 

SANTOS - OAB:16.948-MT

 Processo nº. 1004-13.2016.811.0040.

Código nº. 144280.

Vistos etc.

Diante da apresentação da defesa preliminar às fls. 84 sem qualquer 

matéria preliminar, designo Audiência de Instrução para oitiva das 

testemunhas de acusação e defesa e interrogatório dos réus para o dia 

18 de junho de 2018, às 16h30m.

Intimem-se os acusados através de seu Patrono.

Intime-se o Ilustre Advogado

Ciência ao MP.

Intimem-se e/ou requisitem-se testemunhas arroladas às fls. 06/07. 

Expeçam-se Carta Precatória para a oitiva das testemunhas que não 

residem nesta Comarca, se for o caso.

Expeça-se o necessário para o devido cumprimento.

Cumpra-se.

Sorriso - MT, em 26 de fevereiro de 2018.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119079 Nr: 9385-78.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA PATRICIA BELIZIO CABRAL, SIDNEY 

KOSTESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DE PAULA 

BERGAMASCHI - OAB:7367

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PLINIO FCO 

BERGAMASCHI JR., para devolução dos autos nº 9385-78.2014.811.0040, 

Protocolo 119079, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 40958 Nr: 3791-30.2007.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:, JOÃO BATISTA VARELLA RODRIGUES - OAB:3575-MT

 Processo: 3791-30.2007.811.0040 Código 40958

VISTOS/MV

Destarte, considerando o conflito de pauta de audiências com a 1ª Vara 

Criminal (atuação do mesmo membro da DPE bem como Promotor de 

Justiça), redesigno a oralidade em comento para o dia 05/06/2018, às 

08:30 horas.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória, segundo incidência das situações dos artigos 351ss, 

353ss, 362ss ou 368ss do CPP.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Promova as intimações e requisições necessárias para o cumprimento do 

ato.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 15 de maio de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 143372 Nr: 466-32.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO DE BARBA, MARCOS SILVA DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Certifico e dou que, considerando a certidão de fls. 253, remeto o 

presente ao setor de matéria para imprensa, a fim de INTIMAR a parte 

requerida, para informar o atual endereço do réu Marcos Silva de Souza, 

EM CARÁTER DE URGÊNCIA, haja vista a audiência designada para o dia 

23/05/2018, com início às 14h.

Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 161344 Nr: 9910-89.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057/MT

 Processo: 9910-89.2016.811.0040 Código 161344

VISTOS/MV

Destarte, considerando o conflito de pauta de audiências com a 1ª Vara 

Criminal (atuação do mesmo membro da DPE bem como Promotor de 

Justiça), redesigno a oralidade em comento para o dia 30/10/2018, às 

15:00 horas.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória, segundo incidência das situações dos artigos 351ss, 

353ss, 362ss ou 368ss do CPP.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Promova as intimações e requisições necessárias para o cumprimento do 

ato.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 15 de maio de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 169776 Nr: 3241-83.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SCHIMIDT DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANKLIN JOSE DE ASSIS - 

OAB:27269

 Processo: 3241-86.2017.811.0040 Código 169776

VISTOS/MV

Destarte, considerando o conflito de pauta de audiências com a 1ª Vara 

Criminal (atuação do mesmo membro da DPE bem como Promotor de 

Justiça), redesigno a oralidade em comento para o dia 14/08/2018, às 

16:30 horas.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória, segundo incidência das situações dos artigos 351ss, 

353ss, 362ss ou 368ss do CPP.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Promova as intimações e requisições necessárias para o cumprimento do 

ato.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 15 de maio de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 149923 Nr: 4094-29.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 Processo: 4094-29.2016.811.0040 (Código 149923)

VISTO/KP.

Da Readequação da pauta

Destarte, considerando a readequação de pauta desta Vara redesigno 

oralidade para o dia 28/08/2018, às 14:30 horas.

Intime a defesa para que manifeste quanto à certidão de fl. 101, indicando 

endereço atualizado do réu, esclarecendo que compete ao acusado 

manter seu endereço atualizado nos autos, pena de aplicação de revelia, 

ut art. 367 do CPP.

 Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 05 de abril de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 134079 Nr: 7494-85.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO FROMMING, JEFERSON LEITE DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - SORRISO - OAB:

 Processo: 7494-85.2015.811.0040 (Código 134079)

VISTO/KP.

Da Readequação da pauta

Destarte, considerando a readequação de pauta desta Vara redesigno 

oralidade para o dia 28/08/2018, às 16:00 horas.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 05 de abril de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 146769 Nr: 11948-11.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO GODOI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FLORESTAN 

BERESTINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Processo: 11948-11.2015.811.0040 (Código 146769)

VISTO/KP.

Da Readequação da pauta

Destarte, considerando a readequação de pauta desta Vara redesigno 

oralidade para o dia 28/08/2018, às 15:30 horas.

Intime a defesa para que manifeste quanto à certidão de fl. 53, indicando 

endereço atualizado do réu, esclarecendo que compete ao acusado 

manter seu endereço atualizado nos autos, pena de aplicação de revelia, 

ut art. 367 do CPP.

 Abra-se vistas dos autos ao MPE, para que se manifeste quanto à 

certidão de fl. 54.

 Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 05 de abril de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 278453 Nr: 7750-75.2018.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANINO NERES CORREIA, VANESSA DA COSTA 

CORREIA, VANIA DA COSTA CORREIA, DORVALINA DA COSTA 

CORREIA, VANEI DA COSTA CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:CITAÇÃO

Prazo do edital:30

Intimando/Citando/Notificando:Eventuais interessados

Finalidade:Para que se manifestem nos autos, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Resumo da inicial:VANINO NERES CORREIA, VANESA DA COSTA 

CORREIA, VANIA DA COSTA CORREIA, DORVALINA DA COSTA 

CORREIA, VANEI DA COSTA CORREIA devidamente qualificados nos 

autos requerem o ALVARÁ JUDICIAL com o objetivo de solicitarem 

informações sobre a existência de saldo do PIS, FGTS, conta bancária e 

aplicações em noma da falecida VANDELINA VIEIRA DA COSTA CORREIA, 

devidamente qualificada nos autos.

Decisão/Despacho:Vistos. OFICIE-SE ao INSS para, no prazo de 15 dias, 

informar se o falecido deixou dependentes habilitados. OFICIE-SE à Caixa 

Econômica Federal para que, no prazo de 15 dias, informe se há conta 

bancária ou qualquer outra aplicação financeira em nome do falecido, 

inclusive, FGTS/PIS. INTIMEM-SE, por edital, eventuais interessados, na 

forma do artigo 721 do CPC. CERTIFIQUE acerca de inventário judicial em 

nome do falecido. OFICIE-SE à Serventia Extrajudicial para que, no prazo 

de 15 dias, informe acerca da existência de inventário extrajudicial em 

nome do falecido. Cumpridos os atos anteriores, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre as respostas apresentadas. 

Por fim, AO MPE. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, 

revogando-os a qualquer tempo caso inverídica a declaração de 

hipossuficiência econômica.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Elizabeth Perez, Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 263190 Nr: 27090-39.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI, LEANDRO LEOPOLDO 

LAUX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO RODRIGUES DOS SANTOS, 
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MANOEL BATISTA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13.451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - 

OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, BRUNA MARA BETONI - OAB:20872/0, 

KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - OAB:5.258/MT

 Vistos. DEFIRO o pleito de devolução do prazo para manifestar sobre o 

pedido de antecipação de prova, haja vista que os autos vieram conclusos 

para a audiência, ou seja: não estiveram à disposição da parte autora para 

aludida manifestação. Posto isso, SAI a parte autora INTIMADA para, no 

prazo de 10 dias, manifestar sobre o aludido pleito. No mais, reitera-se, 

como consignado na decisão de fl. 306, que o prazo para responder à 

ação contar-se-á da intimação da decisão que indeferir ou não a medida 

liminar. Nada mais havendo a consignar, por mim, Joisa Ferreira Santana 

Fumero, Assessora do Serviço Voluntário, foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 145082 Nr: 4740-33.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON BENTO DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15.904, 

JORGE JOSÉ NOGA JUNIOR - OAB:12.350-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 Certifico e dou fé que em cumprimento à legislação em vigor, remeto os 

autos ao setor de "matéria para imprensa", a fim de Intimar o(a) 

advogado(a) da pare autora para manifestar-se nos autos ante a 

devolução da carta de intimação enviada à parte autora (212) que foi 

devolvida pela EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

constando como motivo "não existe o número", indicando o endereço 

atualizado para intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 140318 Nr: 10871-58.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE JOSÉ NOGA JUNIOR - 

OAB:12.350-MT, LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, DANIELLY CRISTINA DE AMORIM FERRAZ JORDÃO 

- OAB:11657

 Certifico e dou fé que a carta de intimação de fls. 190, foi devolvida pelo 

Correio com informação: "não existe o número" (fls.191), e em atendimento 

ao Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos por certidão a 

fim de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para intimar o 

advogado da parte autora para se manifestar, no prazo de cinco dias, 

indicando o endereço atualizado do seu cliente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 141263 Nr: 594-46.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGUIMAR PEREIRA DOS SANTOS, HITLER SANSÃO 

SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVALINO ANUNCIAÇAO RODRIGUES DE 

PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864, 

RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT, 

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994/MT

 Diante da petição do autor de fls. 207/208, impulsiono os presentes autos 

ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte 

autora de que o mandado de penhora, avaliação e remoção fora expedido 

à fl. 204/204-verso, sendo encaminhado para cumprimento pelo Oficial de 

Justiça e devolvido com certidão negativa (fls. 205/205-verso), razão pela 

qual se procedeu a intimação do autor. Sendo assim, em atendimento ao 

Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 189/190, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os 

advogados da parte autora para requererem o que de direito, no prazo de 

quinze dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 179988 Nr: 21949-44.2014.811.0055

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO CASARIN, JOSE RIBEIRO DE SOUZA FILHO, 

RAQUEL RIBEIRO DE SOUZA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALPOIM DA SILVA BOTELHO - 

OAB:OAB/SP 67.662, Eliane Regina Coutinho Negri Soares - 

OAB:254.755 SP, Fátima Aparecida Gindro - OAB:315.268 SP, 

IZABELLA FRESCHI RORATO - OAB:OAB/PR 85.480, MARCELO NEGRI 

SOARES - OAB:OAB/SP 160.244, NATALIA CARGNIN QUATRIN - 

OAB:OAB/MT 17737, THAÍS ANDRESSA CARABELLI - OAB:OAB/PR 

84.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B

 Certifico e dou fé que, até a presente data, não foi juntado o comprovante 

de pagamento das parcelas referentes ao pagamento dos honorários 

periciais. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para, no prazo de quinze dias, 

promoverem o pagamento dos honorários periciais a fim de que seja 

possível dar início aos trabalhos periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 28889 Nr: 2816-31.2005.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. R. PEÇAS AGRICOLAS LTDA ME, CARLOS 

ADALBERTO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 138/139, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem, no prazo de cinco 

dias, acerca da nomeação do perito, bem como para a parte exequente 

promover o depósito dos honorários periciais de fls. 142/147, salvo se 

deles discordarem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 265700 Nr: 28980-13.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zilda Dias de Souza Lacerda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO ALVES - 

OAB:OAB/SP 296.853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 41/2016-CGJ e à r. decisão de fls. 

56/56-verso, impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de 

matéria de imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para 

que compareçam nesta Secretaria e retirem a carta precatória a ser 
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distribuída na comarca de Várzea Grande, devendo, na ocasião, 

apresentar cópia das guias de distribuição devidamente recolhidas, no 

prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 261927 Nr: 26242-52.2017.811.0055

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE COCARELLI PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que diante da certidão de fls.55, remeto os autos ao 

setor de "matéria para imprensa", a fim de intimar o advogado da parte 

autora para manifestar, requerendo o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 259896 Nr: 24759-84.2017.811.0055

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES MARCÍLIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 41/2016 e diante da certidão de fls. 47, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa, a fim de 

intimar os advogados da parte autora para que se manifestem nos autos e 

requeiram o que de direito, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 256502 Nr: 21859-31.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO CORCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 41/2016 e diante da certidão de fls. 48, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa, a fim de 

intimar os advogados da parte autora para que se manifestem nos autos e 

requeiram o que de direito, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 201134 Nr: 15600-88.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMINIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da devolução da carta de citação constando motivo "Não existe o 

Nr." e diante da certidão negativa do Oficial de Justiça à fl. 114, impulsiono 

os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os 

advogados da parte autora para manifestar, no prazo de quinze dias, 

pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 211940 Nr: 3568-17.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAILDO MASCARENHAS CINTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIZ ALVES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente, pessoalmente e pelo seu digno advogado, 

na forma do artigo 485, § 1º, do CPC.

Após, se transcorrer “in albis” o prazo para manifestação, À DPE, uma 

vez que assiste o executado, para manifestar se se opõe à extinção 

anômala da execução.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 201134 Nr: 15600-88.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMINIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 114 

requerendo a complementação das diligências no valor de R$ 73,48 

(Setenta e Três Reais e Quarenta e Oito Centavos), devendo a respectiva 

guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> 

D i l i g ê n c i a )  o u  a t r a v é s  d o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando o Oficial 

de Justiça Antonio Augusto Ribeiro, e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 171778 Nr: 13358-93.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISLAINE ARAUJO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC UNIVERSIDADE DE CUIABA- UNIC 

TANGARA DA SERRA- SONIA FURQUIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à sentença transitada em 

julgado, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a 

fim de proceder a Intimação do advogado da parte requerida para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais, cálculo de fl. 239-verso, no valor de R$ 372,00, mais a 

taxa judiciária no valor de R$ 130,86, podendo as guias serem retiradas 

em qualquer posto do Funajuris ou no site "www.tjmt.jus.br", juntando-as 

aos autos devidamente recolhidas, bem como efetuar o pagamento das 

custas ao contador não oficializado no valor de R$ 100,19, devendo este 

último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, 

do Banco do Brasil S/A, em nome de Josué Matheus de Mattos, CPF 

238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 243486 Nr: 11588-60.2017.811.0055

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

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO ROCHA IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY FERNANDES RIBEIRO, ALAN 

ZABOT ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074, MÉRILLY LAÍS SAVAN SOARES - OAB:21474/0
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ BERILO DOS SANTOS - 

OAB:3184/MT, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/O, 

JULIANO HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT, MARIANA 

CRESTANI PALMA - OAB:23.195, Naiara Cristina Tonetta - 

OAB:24068/MT, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - 

OAB:12296-MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALEMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, razão 

porque CONDENO apenas a parte demandada Wanderley Fernandes 

Ribeiro ao pagamento da quantia de 19.750,00 a título de comissão de 

corretagem devida à parte autora, que deverá ser corrigida 

monetariamente pelo INPC desde a perfectibilização do contrato de compra 

e venda (15/01/2016), acrescida de juros legais de 1% ao mês a partir da 

citação. CONDENO a parte demandada Wanderley Fernandes Ribeiro, 

ainda, ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios, em 

favor da parte autora, arbitrados esses em 10% sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.Por conta que não se 

acolheu o pleito de condenação do demandado Alan Zabot Anjos, 

CONDENDO a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais desembolsadas pelo aludido demandado, além dos 

honorários advocatícios, em favor dele, no montante correspondente a 

10% do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC.Por 

fim, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com base no 

inciso I do art. 487 do CPC.P.I.C.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixa de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 1446 Nr: 146-69.1995.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR PAYO GARCIA, Elidio Domingos de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 

292/292-verso, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar os advogados das partes para manifestarem, no 

prazo de quinze dias, sobre os documentos juntados às fls. 294/307, 

oportunidade em que a parte executada deverá, ainda, manifestar sobre a 

petição e documentos de fls. 287/291-verso, mormente no que se refere à 

alegação de fraude.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 259315 Nr: 24278-24.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Luis Steffen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De qualquer sorte, mesmo que este Juízo tenha visualizado erro de 

julgamento, o recurso manejado não lhe permite alterar o que fora 

decidido, já que não se visualiza os vícios elencados no artigo 1.022 do 

CPC. Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, 

porém, no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da parte embargante. No mais, CUMPRAM-SE 

os comandos da sentença. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 134073 Nr: 4133-54.2011.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECSDS, KCSS, ROSA HELENA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON SANTOS DURÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 681/682, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para, no prazo de quinze dias, 

manifestarem acerca dos cálculos apresentados pelo Contador Judicial às 

fls. 704/707, valendo o silêncio como concordância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 5715 Nr: 69-26.1996.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO MORENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ DE AZEVEDO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 

490/490-verso, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar os advogados das partes para manifestarem, no 

prazo de dez dias, sobre o cálculo apresentado pelo Contador Judicial às 

fls. 495/495-verso, valendo o silêncio como concordância, sendo que 

eventual irresignaçãosomente poderá assentar-se em divergência entre o 

novo cálculo e os critérios elencados no cálculo de fls. 449/449-verso, 

uma vez que fora homologado, oportunidade em que a parte executada 

deverá promover o depósito do respectivo valor, salvo se apresentar 

motivada irresignação, observando-se que a guia de depósito poderá ser 

emitida diretamente pela parte interessada, sem intervenção deste Juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 5715 Nr: 69-26.1996.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO MORENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ DE AZEVEDO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Em atendimento à r. decisão de fl. 328 proferida nos autos da ação nº 

106-24.1994.811.0055 (Código 5941), INFORMO o valor atualizado da 

dívida cuja penhora fora efetivada no rosto destes autos, qual seja, R$ 

220.457,93 (Duzentos e Vinte Mil Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e 

Noventa e Três Centavos), conforme cálculo a seguir juntado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 5852 Nr: 58-31.1995.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIO FRITZEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR CHIQUETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON CAPUANO DE 

OLIVEIRA - OAB:5914-B, ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441/MT, Karlla 

Christine Coelho Fernandes Carvalho - OAB:8852/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMYLSON PENA DOS 

SANTOS - OAB:13782/PR

 Vistos.

OFICIE-SE ao Juízo Deprecado de Aripuanã/MT, solicitando informações 

acerca do cumprimento da missiva expedida à fl. 485, conforme se colhe 

da informação de fl. 489.

OFICIE-SE, ainda, ao Juízo Deprecado de Maringá-PR, solicitando 

informações acerca do cumprimento da missiva de fl. 505.

Caso não localizado o cônjuge varoa, PROMOVA-SE a intimação por edital, 

como já determinado à fl. 496.

Por fim, SOLICITEM-SE os bons préstimos do Juízo da Primeira Vara Cível 

da Comarca de Jundiaí/SP, o qual já fora comunicado da penhora, como se 

vê à fls. 482, 486, 488 e 502-verso, para que informe se há qualquer 

obste à alienação judicial do imóvel, mormente porque consta a anotação 

de bloqueio de alienação do imóvel (fl. 479), esclarecendo, no mais, o 
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motivo do bloqueio.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 236018 Nr: 2580-59.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO RAMOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

2ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 273719 Nr: 4052-61.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERRDG, EDGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIRO INTERESSADOS E PÚBLICO EM 

GERAL

Nome e cargo do digitador:Valdeir Ferreira Lima

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:DISPOSITIVO

Posto isso, considerando tudo que dos autos consta, e em consonância 

com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

parte autora, razão pela qual:

I – DECRETO a interdição da Sra. Evelyn de Godoy da Silva qualificada nos 

autos, DECLARANDO-A relativamente incapaz de exercer pessoalmente 

os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III do Código Civil, com a 

redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.146/2015, nos limites abaixo 

estabelecidos;

II – NOMEIO-LHE curadora a Sra. Eni Rosangela Rosin de Godoy, 

qualificado nos autos, mediante compromisso legal, nos termos do artigo 

755, inciso I, do CPC;

III – Estabeleço que os limites da curatela ficam circunscritos às restrições, 

nos termos do art. 1772 do Código Civil Brasileiro, ficando a Sra. Eni 

Rosangela Rosin Godoy, portanto, privada de, sem o curador ora indicado, 

emprestar, transigir, dar quitação, adquirir, alienar, hipotecar, demandar ou 

ser demandado, e/ou praticar os atos de mera administração.

Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, 

com base no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Sentença publicada em audiência. As partes desistem do prazo recursal.

Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do CPC e art. 9º, inc. III, do 

Código Civil, registre a presente sentença no registro civil das pessoas 

naturais desta cidade e publique-se na rede mundial de computadores, no 

sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 

(uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 

(dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pela 

Curadora.

Caberá ao Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais desta cidade 

comunicar ao registro das pessoas naturais do local de nascimento da 

interditanda, para fins de anotação da interdição em seu assento de 

nascimento (Lei 6.015/73, art. 106, parágrafo único e § 1º do art. 107).

Expeça-se o termo de curatela definitivo.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 265927 Nr: 29106-63.2017.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RG, JPDJG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte 

autora para, no prazo legal, comparecer nesta Secretaria da 2ª Vara Cível 

a fim de retirar e instruir o formal de partilha que se encontra devidamente 

confeccionado na contracapa dos autos, para as providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 273548 Nr: 3896-73.2018.811.0055

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOZAMAR ALVES TITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Analisando o presente feito, verifico que não foi atribuído o valor a causa, 

sendo certo que o valor a ser apresentado deverá ser o do proveito 

econômico buscado nos autos.

Com efeito, embora não exista exigência legal para constar na inicial a 

relação dos bens, deverá o requerente proceder, quando da petição 

pedindo a abertura do inventário, estimativa dos valores dos bens, 

atribuindo estes ao valor da causa.

 Posto isso, INTIME-SE a procuradora da parte requerente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial e atribua a causa seu 

correto valor, com consequente recolhimento das custas e taxas 

processuais, sob pena de indeferimento da exordial e/ou cancelamento da 

distribuição, com julgamento da ação sem resolução do mérito, consoante 

estabelece o art. 321 c/c art. 330, IV, ambos do Código de Processo Civil.

Intime-se.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 223593 Nr: 12928-73.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVDSDS, GBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Posto isso, diante de tudo que dos autos consta JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado pela parte autora, para tanto, RECONHEÇO e DECLARO 

como existente a união estável entre Elaine Neves de Oliveira e o de cujus 

Valcirley da Silva dos Santos, no período fevereiro de 2013 a 26 de 

novembro de 2015, para que produza os jurídicos e legais 

efeitos.CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 256 de 806



processuais e honorários advocatícios os quais arbitro em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado, na forma do artigo 

85, § 2º, do CPC, todavia, SUSPENDO tal condenação, na forma do artigo 

98, § 3º, do mesmo Codex, anotando-se ser a requerida beneficiária da 

justiça gratuita.Por consequência JULGO EXTINTO a presente demanda, 

com fulcro no art. 487, I, do CPC.Publique-se. Intime-se. Com o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações necessárias, 

arquivando-se o feito. Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 277491 Nr: 6981-67.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NFDS, MNDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA PATRICIA PASQUALLI - 

OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO a curatela provisória, para tanto:I – DETERMINO a substituição da 

curatela da interditada Maria Neucy dos Santos Silva em favor da 

requerente Sra. Nalva Ferreira dos Santos, lavrando-se o termo de 

compromisso, ficando autorizada, provisoriamente, a realizar os atos 

necessários para gerir e administrar os bens da interditada, para fins de 

recebimento dos proventos a que fizer jus, ficando a curadora nomeada 

fiel depositária dos valores recebidos e também obrigado à prestação de 

contas quando instado para tanto, observando-se, inclusive, o disposto no 

artigo 553 do CPC.II – Lavre-se o Termo de Curatela Provisória, devendo 

constar que fica terminantemente vedada à alienação ou oneração de 

quaisquer bens imóveis, móveis ou de qualquer outra natureza, 

pertencentes ao interditando, salvo com autorização judicial.III – INTIME-SE, 

ainda, a psicóloga Sra. Daniela Bolsan Marchetto e a assistente social 

Fabiana Costa dos Anjos Porto de Souza, ambas deste Juízo, para realizar 

estudo psicossocial na residência da interditada, devendo-se entregar 

relatório no prazo de 10 (dez) dias.Respondendo aos seguintes quesitos...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 265831 Nr: 29064-14.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRSDA, NJDA, TSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, HANS DE PAULA MARTINS - OAB:23338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Recebo a petição inicial uma vez que preenchidos os requisitos do art. 

319 do CPC.

2. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

3. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).

4. E considerando que no presente feito há conflito de interesses, nomeio 

curador especial à parte requerida, na pessoa da Defensoria Pública, nos 

termos do art. 671, inciso II do CPC.

5. Designe-se data para realização da audiência de conciliação, conforme 

pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

 6. Cite-se a parte requerida (NCPC, art. 247, I), com antecedência mínima 

de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de conciliação (art. 

695, § 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as 

seguintes observações:

a) conterá apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do NCPC);

b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.

c) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).

d) caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir 

as normas do procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar 

contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

realização da audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento 

apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 276357 Nr: 5971-85.2018.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELlEN MERIAN DE SOUZA, JOSE FRANCISCO DE 

SOUZA, HELLEN CRISTINA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE DIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Analisando o presente feito, verifico que não foi atribuído o valor a causa, 

sendo certo que o valor a ser apresentado deverá ser o do proveito 

econômico buscado nos autos.

Com efeito, embora não exista exigência legal para constar na inicial a 

relação dos bens, deverá o requerente proceder, quando da petição 

pedindo a abertura do inventário, estimativa dos valores dos bens, 

atribuindo estes ao valor da causa.

 Posto isso, INTIME-SE a procuradora da parte requerente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial e atribua a causa seu 

correto valor, com consequente recolhimento das custas e taxas 

processuais, sob pena de indeferimento da exordial e/ou cancelamento da 

distribuição, com julgamento da ação sem resolução do mérito, consoante 

estabelece o art. 321 c/c art. 330, IV, ambos do Código de Processo Civil.

Intime-se.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 267227 Nr: 30062-79.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMVdM, CMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13.451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - 

OAB:11674-B, WALTER LUIZ ALESSANDRI - OAB:38865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .INDEFIRO os pedidos constantes nos itens 3, 5, 6, 7, e 8.3.Outrossim, 

DEFIRO os pleitos de busca de bens contidos nos itens 1, 2 e 4, para 

tanto, PROCEDA-SE com a juntada dos detalhamentos de requisição de 

informações realizados via BacenJud, Renajud e Receita Federal.4. No 

mais, nomeio inventariante o herdeiro Rafael Menossi Vidigal de Matos, 

representado por sua genitora Camila Menossi dos Santos, que prestará o 

compromisso em 05 (cinco) dias (art. 617, parágrafo único do CPC);5. 

INTIME-SE o inventariante para, no prazo legal, manifestar acerca do 

petitório de fls. 25/26.6. Dentro de 20 (vinte) dias, contados da data do 

compromisso, fará a Inventariante as primeiras declarações (CPC, art. 

620), devendo juntar aos autos a certidão de inexistência de testamento 

deixado pelo autor da herança, conforme determina o Provimento nº 

56/2016 do CNJ;7. CITEM-SE todos os herdeiros, conforme constar nas 

primeiras declarações para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

encaminhando-se cópia das mesmas (art. 626, do CPC);8. INTIMEM-SE a 

Fazenda Pública Estadual, que deverá informar no prazo de 15 (quinze) 

dias, o valor dos bens descritos nas primeiras declarações (CPC, art. 

629), o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente, e o 

testamenteiro, se houver testamento CPC, art. 626);9. Concluídas as 

citações e intimações, abra-se vista dos autos às partes, em cartório, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, para dizerem sobre as primeiras 

declarações (CPC, art. 627);10. Decorrido o prazo, sem manifestação, 

INTIME-SE o inventariante para no prazo de 15 (quinze) dias apresentar às 

últimas declarações, o plano de partilha (CPC, art. 653), o cálculo do 
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imposto de transmissão “causa mortis”, providenciando o seu devido 

recolhimento, juntando-se aos autos o comprovante de pagamento;11. 

Manifestação das partes (quando houver herdeiros com advogado 

diferente), acerca da partilha, no prazo de 05 (cinco) dias (CPC, art. 

638);12. INTIME-SE o inventariante para comprovar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, as quitações fiscais e apresentar certidão de inexistência de 

dividas...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 270798 Nr: 1826-83.2018.811.0055

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KHPM, LKRP, CMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13.451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente com relação à 

guarda, período de convivência e alimentos da criança Kawan Henrique 

Pereira Mariano e, em consonância com o parecer ministerial de fl. 23, 

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos a transação 

de fls. 04/09, celebrada nestes autos.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

 Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

As providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 251581 Nr: 17956-85.2017.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMILDA ANTONIA DOS SANTOS SOUZA, RSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDOCEU UMBELINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Silva Pinheiro - 

OAB:21180/MT, Ariana Silva Pinheiro - OAB:17573OAB/MT, 

GIVANILDO GOMES - OAB:12635/O

 Vistos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania às fls. 68/69, e tendo em 

vista a manifestação do Ministério Público às fls. 72/73, HOMOLOGO para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre as 

partes às fls. 68/69.

Posto isso, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO EXTINTO 

o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Assim, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio, que ora se dissolve.

A requerente permanecerá utilizando o nome de casada.

Para tanto, expeça-se ofício ao Cartório de Registro Civil do município de 

Coxim/MS, para que proceda com a competente averbação.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

 Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se ainda o competente Formal de Partilha.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 274054 Nr: 4312-41.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PEV, TEVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23.195

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania com relação à guarda, 

período de convivência e alimentos da criança Theodoro Evaristo Varnier 

Sugai e, em consonância com o parecer ministerial de fls. 35/36, 

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos a transação 

de fl. 34, celebrada nestes autos.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

 Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 184540 Nr: 2367-24.2015.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LBDS, MBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEN LUCIA MENDES 

ARAUJO OLYNTHO - OAB:22510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 72, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 278073 Nr: 7456-23.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KADR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação Revisional de Alimentos proposta por Claudio Marciano 

Ribeiro em face de Nathália Rezende Ribeiro, representada por sua 

genitora Kenia Aparecida de Rezende, todos devidamente qualificados 

nos autos em epígrafe.

Analisando o presente feito verifico que não foi atribuído o valor a causa, 

sendo certo que o valor a ser apresentado deverá ser o do proveito 

econômico buscado nos autos.

Posto isso, intime-se o procurador da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, emende a petição inicial, atribuindo à causa o valor a ser 

perseguido na demanda, sob pena de indeferimento da exordial e/ou 

cancelamento da distribuição, com julgamento da ação sem resolução do 

mérito, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 330, IV, ambos do Código 

de Processo Civil.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 245750 Nr: 13359-73.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALINA DE OSTI ALBONETE, IVANICE ALBONETE 

OLIVEIRA, REINALDO ALBONETT, IVANIR ALBONETE RODOLFO, 

MARINES APARECIDA ALBONETTE FELICIO, ERNESTINA ALBONETTE DE 

NOBREGA, LEUVANIR XAVIER OLIVEIRA, LOURDES ALBONETE 

SALVALAGIO, PEDRO SALVALAGIO, MARLENE ALBONETTE DIAS, 

DEUSDELITE VALERIO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JESUS NATALINO ALBONETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT 

- OAB:13.525-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A Guia de informação e apuração do imposto de transmissão causa 

mortis, expedida pela Fazenda Pública Estadual, com o respectivo cálculo 

do ITCD e os comprovantes de quitação ou isenção;

Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 226105 Nr: 15121-61.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTACÃO DE 

DEFENSIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho os autos para intimação da parte autora, no 

prazo de 05 (cinco) dias, proceder ao preparo da Carta Precatória 

expedida à Comarca de Toledo-PR com a finalide de citação, juntado a guia 

aos autos, ou caso prefira, compareça perante essa secretaria a fim de 

instruir e retirar a deprecata para distribuição naquele juízo.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 211239 Nr: 3028-66.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEROFITO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROBERTO VENTURA, DARLI SEIBERT 

VENTURA, JACS TADEU VENTURA, IOLANDA CASAGRANDE VENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO RONNY ARGERIN - 

OAB:4883/MS, RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA JESUS - OAB:10071

 Certifico que, tendo em vista a devolução da Carta Precatória, intimo a 

parte requerida Carvalina Transportes Ltda para apresentar memoriais, no 

prazo de 10 (dez) dias. Certifico, ainda, que intimo a denunciada à lide 

para, querendo, se manifestar sobre o retorno da Carta Precatória, 

também no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 249149 Nr: 15871-29.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TALITA ALEXANDRE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:21128/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Certifico que, intimo s parte requerida acerca da sentença de fls. 

61/verso a seguir transcrita: "Vistos, Trata-se de ação de indenização por 

danos morais com pedido liminar ajuizada por Talita Alexandre da Silva em 

face de Banco Itaú S/A, em que, realizados alguns atos processuais, as 

partes informaram a realização de acordo extrajudicial, homologado às fls. 

40/41, sendo requerida a suspensão do feito até o cumprimento integral 

acordo entabulado. Às fls. 44/60, a parte Requerida comprovou o 

cumprimento do acordo, requerendo que a obrigação seja considerada 

satisfeita. É o relatório. D E C I D O. Tendo o devedor satisfeito 

integralmente a obrigação, entendo que o processo deve ser extinto, 

consoante o disposto no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Ante o exposto, declaro extinta a ação, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se 

ao final, após serem tomadas as cautelas de estilo. P. R. I. C. Tangará da 

Serra-MT, 06 de março de 2018. Anderson Gomes Junqueira. Juiz de 

Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 218147 Nr: 8441-60.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCIELY DE SOUZA CINTRA ZANETTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LETICIA GAMA BONFIM, NEIVA ANA ZANETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO TOLEDO SILVA - 

OAB:19123/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a devolução de Carta Precatória com 

diligência infrutífera, intimo a parte autora para requerer o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 257142 Nr: 22411-93.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE BEZERRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER LUIS FRANCIOSI 

GOMES - OAB:20717-O

 Certifico que, intimo a parte requerente para manifestar-se acerca de 

certidão de fl. 95 a seguir transcrita: "Certifico que decorreu em 

30/03/2018 o prazo de suspensão do feito. Desse modo, intimo a parte 

requerente para requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do feito, com base no artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 104245 Nr: 3064-89.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO MARCOS BERNARDO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A - CEMAT, ITAU XL SEGUROS CORPORATIVOS S/A, IRB-BRASIL 

RESSEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, DIANARÚ DA SILVA 

PAIXÃO - OAB:10.105/MT, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:MT13431/B

 Certifico que, haja vista o retorno dos presentes autos do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGJ, intimo as partes para 

manifestarem, querendo, no prazo comum de 5 (cinco) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 148117 Nr: 7980-30.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABLDC, HLDC, ACLDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TTTRC, NSDBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 5.475, MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - 

OAB:23748

 certifico que, intimo a parte autora para manifestar-se acerca de certidão 

de fl. 221 a seguir transcrita: Certifico que os embargos de declaração de 

fls. 476/517 apresentados pela denunciada à lide são tempestivos. Sendo 

assim, em razão de possuírem caráter de infringentes, nos termos do 

artigo 1023, § 2.º, intimo a parte autora para se manifestar, querendo, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 243471 Nr: 11565-17.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UELIOMAR ARTUR DA SILVA, GMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 Certifico que intimo as partes para se manifestarem sobre as informações 

prestadas pelo INSS, no prazo comum de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 104788 Nr: 3552-44.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOUFLEUR E LANGER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE PANASOLO KIST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu em 02/05/2018 o prazo para a parte requerente 

dar andamento ao feito, tendo permanecido inerte.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 257412 Nr: 22614-55.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CASCAVEL-PR, BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA VALE DA SERRA 

IND.COM.IMP. E EXP. LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREIA DA 

SILVA - OAB:MS 5.871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação e penhora e 

demais atos, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 

7/17/CGJ, impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial 

de justiça, no bairro Jardim Rio Preto, a ser depositada em guia própria a 

ser expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia 

de diligência", juntando o comprovante nos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 278486 Nr: 7784-50.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA DOS REIS GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDAYARA THAYNA DELMAZZO TAVARES, 

RENATA PRISCILA DELMAZZO TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:11278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, tratando-se de vício passível de ser sanado, intime-se o 

procurador da Requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar a 

exordial, sanando o vício ora apresentado.Após sanada essa 

irregularidade, nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, 

designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 19 de junho de 

2018, às 15h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos, devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, §9º, do mesmo Diploma Processual. Intime-se a parte autora da 

designação da audiência acima na pessoa de seu advogado (art. 334, § 

3º, do CPC).Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o 

prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo 

com a regra dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, 

conforme o caso.Registro que as partes devem ser cientificadas que o 

comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), sendo certo que a ausência 

injustificada será considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo 

sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC. 

Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC. Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 

08 de maio de 2018.Anderson Gomes JunqueiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 278465 Nr: 7771-51.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO ROSSI GUSMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 278465.

Vistos,

Nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 19 de junho de 2018, às 14h30min, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, devendo as 

partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º, do mesmo 

Diploma Processual.

 Intime-se a parte autora da designação da audiência acima na pessoa de 

seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.
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 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 08 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 185505 Nr: 3167-52.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA ZENEIDE MONTICELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0

 Autos nº: 185505.

 Natureza: Cumprimento de sentença.

 Exequente: Sady Elias Soletti.

 Executada: Rosa Zeneide Monticelli.

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovida por Sady Elias Soletti em 

face de Rosa Zeneide Monticelli, nos termos da petição de fls. 94/95.

 As partes às fls. 103 compareceram aos autos informando a pactuação 

de acordo e pugnaram por sua homologação e extinção do processo.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O.

 Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento ou de legalidade, uma vez que celebrado por partes 

capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, razão 

pela qual, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

 Ante o exposto, homologo por sentença, o acordo de fls. 94/95, para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais e, por conseguinte, julgo extinta a 

execução, com fulcro no art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

 Eventuais custas, na forma do disposto no § 2º do art. 90 do Código de 

Processo Civil.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 09 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 233307 Nr: 22160-12.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORAH MIRANDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 233307.

 Natureza: Busca e Apreensão.

Requerente: Banco Daycoval S.A.

 Requerida: Deborah Miranda da Silva.

 Vistos,

 Banco Daycoval S.A. ajuizou a presente ação de busca e apreensão com 

pedido liminar em face de Deborah Miranda da Silva, ambos qualificados, 

com fundamento no Decreto-lei 911/69, visando a apreensão do bem 

descrito na inicial, que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia.

 A inicial veio instruída com o contrato de alienação em garantia, da 

tentativa de notificação extrajudicial e do instrumento de protesto, para 

fins de comprovação da mora.

 Deferida a liminar (fls. 19/20), o bem foi apreendido e depositado em favor 

da parte autora (fls. 25/26).

 Às fls. 35 foi deferida a citação por edital da parte requerida, diante da 

comprovação da diversas tentativas de citação pessoal, a qual se 

concretizou às fls. 39.

 Às fls. 40 foi certificado o decurso do prazo para a requerida apresentar 

contestação, razão pela qual, às fls. 41 lhe foi nomeada a Defensoria 

Pública como curadora especial.

 Às fls. 43/44 a Defensoria Pública apresentou contestação por negativa 

geral, alegando, contudo, a nulidade da citação por edital, afirmando que 

em consulta ao sistema SINESP localizou endereço da parte requerida.

 Requereu ainda a concessão da gratuidade da justiça à parte requerida.

 A parte autora apresentou impugnação à contestação às fls. 48/54.

 É o relatório.

 D E C I D O.

Analisando os autos, verifico que os elementos necessários à formação 

de minha convicção já se encontram coligidos aos autos, estando, então, 

a causa madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença.

 Sendo assim, cumpre-me antes de adentrar ao mérito da demanda 

analisar a matéria preliminar arguida pela parte requerida, consistente na 

nulidade da citação por edital.

 A preliminar não merece ser acolhida, pois a citação por edital da parte 

requerida foi deferida após a demonstração de várias tentativas de 

citação pessoal, comprovadas por meio da certidão de fls. 25.

 Nesse sentido:

“Execução fiscal. Exceção de Pré-executidade rejeitada. Taxas. Alegação 

de nulidade da citação por edital que não comporta acolhimento, pois 

precedida de tentativa infrutífera por oficial de justiça. Alegação de 

nulidade da CDA e irregularidade do processo administrativo. 

Preenchimento dos requisitos legais/inexistência de vício na cobrança. 

Ilegitimidade do sócio da empresa-executada não configurada. Firma 

individual cujo patrimônio da pessoa física e jurídica se confunde. Nega-se 

provimento ao recurso”. (TJSP; Agravo de Instrumento 

2045371-60.2017.8.26.0000; Relator (a): Beatriz Braga; Órgão Julgador: 

18ª Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 2ª Vara da Fazenda 

Pública; Data do Julgamento: 12/04/2018; Data de Registro: 16/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

MOTOCICLETA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – 

BEM APREENDIDO – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – DEFENSORIA 

PÚBLICA – ESGOTAMENTO DE TODAS AS DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA 

DE ENCONTRAR O RÉU – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM A PRESENÇA 

DE MEMORIAIS – DESNECESSIDADE – ROBUSTO CONJUNTO 

PROBATÓRIO – PRELIMINAR REJEITADA – INOCORRÊNCIA – 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 

1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E 

REJEITADO. Restando frustradas as tentativas de localização da parte, 

havendo diligência para citação pessoal, apreensão do bem objeto do 

contrato e nomeação de curador especial, revela-se justificada a 

promoção da citação por edital que, portanto, é plenamente válida, quando 

observadas as formalidades exigidas pela legislação processual civil, 

garantindo, assim, ao suplicante, o direito ao contraditório e à ampla 

defesa. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado 

da lide previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e 

alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados. Na 

forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de 

declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou 

contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não 

evidenciadas no caso. Ainda que opostos com o objetivo de 

prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não 

podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem 

correção”. (TJMT. ED 116996/2017, Des. Dirceu dos Santos, Terceira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 

20/12/2017).

 Ademais, consta na citada certidão que a parte requerida teria se mudado 

para a cidade de Sapezal-MT, conforme informação repassada por sua 

genitora, sendo certo que o endereço informado às fls. 43/45 é de 
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Tangará da Serra-MT.

 Assim, inexistindo nulidade da citação por edital da parte requerida, a 

preliminar merece ser rejeitada.

 Afastada a preliminar e não havendo outras questões prejudiciais a ser 

decididas, passo ao exame do mérito da demanda, expondo as razões de 

meu convencimento, conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, do 

Constituição Federal de 1988.

A ação de busca e apreensão, submetida ao rito especial, previsto no 

Decreto-lei nº 911/69, objetiva possibilitar ao credor fiduciário consolidar o 

domínio e a posse do bem dado em garantia.

 Analisando os autos, verifico que a parte autora comprovou a existência 

de relação contratual com a parte requerida, por meio da cédula de crédito 

bancário de fls. 11 e aditamento à cédula de fls. 10, bem como a mora às 

fls. 12/13, de modo que preencheu os requisitos necessários para a 

busca e apreensão. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – RESCISÃO CONTRATUAL C/C CONSOLIDAÇÃO NAS MÃOS 

DO CREDOR DO DOMÍNIO E POSSE DO BEM – SENTENÇA MANTIDA – 

PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO. 

"(...) restando evidenciada a inadimplência e mora do devedor pelo não 

cumprimento do contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes, 

correto se faz a busca e apreensão do veículo e consequente rescisão 

contratual. (Ap 39726/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2014, Publicado no DJE 

29/09/2014) (...)” (Ap 41547/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/08/2016, Publicado 

no DJE 29/08/2016) (Destaquei). (TJ-MT, Ap 104440/2016, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

13/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)

 Dessa forma, diante da comprovada inadimplência da parte requerida com 

relação às prestações da cédula de crédito bancário, passa a mesma a 

ter a posse injusta sob o bem objeto do contrato.

 Por fim, indefiro o pedido de gratuidade da justiça da parte requerida, uma 

vez que não demonstrada sua hipossuficiência.

 Ante o exposto, com fundamento no art. 3º e parágrafos do Decreto-lei 

911/69, julgo procedente o pedido, consolidando nas mãos da parte autora 

a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial, 

cuja apreensão liminar torno definitiva.

 Por fim, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado 

da causa, com fulcro no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

 P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 09 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 232489 Nr: 21506-25.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RG MAIA TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 232489.

 Vistos,

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Bradesco 

Financiamento S/A, em face de RG Maia Transportes LTDA - ME, ambos 

devidamente qualificados nos autos, buscando a apreensão do bem 

descrito na inicial, alienado fiduciariamente em garantia, justificando o 

pleito por se encontrar a parte requerida em mora.

 Deferida a liminar (fls. 48/49), o bem não foi localizado, sendo o autor 

intimado a manifestar (fls. 76).

 Às fls. 77/79 o autor pugnou pela conversão em ação de execução, 

juntando demonstrativo atualizado de débito (fls. 80).

 É o necessário à análise e decisão.

 Analisando os autos, verifico que a parte autora aditou a inicial para 

requerer a execução do crédito na forma do art. 829 e seguintes do 

Código de Processo Civil, sendo certo que a relação processual realmente 

ainda não foi angularizada.

 Assim, nos termos do art. 829 do Código de Processo Civil, converto em 

execução e determino que a parte executada seja citada para, no prazo 

de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, devendo ser a mesma 

advertida de que o prazo para embargar é de 15 (quinze) dias, contados 

na forma do art. 231 do mesmo estatuto legal.

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, conforme 

requerido às fls. 79, desde já defiro a utilização do sistema BACENJUD 

para busca de dinheiro, de acordo com a regra do art. 854 do Código de 

Processo Civil.

 Inexitosa a penhora online, munido da segunda via do mandado, o Sr. 

Oficial de Justiça deverá proceder de imediato à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, a parte executada, sendo que a intimação far-se-á 

na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, será intimado pessoalmente.

 Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será 

intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em 

regime de separação absoluta de bens (art. 842 do CPC).

 Não sendo a parte executada localizada para ser citada, deverá o Sr. 

Oficial proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, sendo que, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, deverá procurar a parte devedora duas vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido (§1º).

 Frustradas as tentativas de citação pessoal e com hora certa, deverá a 

parte exequente requerer a citação por edital da parte devedora.

 Findo o prazo do edital, terá o devedor o prazo a que se refere o art. 829 

do CPC, convertendo-se o arresto em penhora em caso de não 

pagamento.

 Não havendo pagamento da dívida, penhora ou arresto pelo Sr. Oficial de 

Justiça, intime-se a parte exequente para que requeira as providências 

que entender necessárias no prazo de 5 (cinco) dias.

 Ademais, em respeito ao disposto no art. 827 do Código de Processo Civil, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, sendo que no caso de integral pagamento no prazo de 03 

(três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

 Expeça-se o necessário.

 Tangará da Serra-MT, 11 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 265501 Nr: 28836-39.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FERREIRA PINTO, ALUG ADMINISTRADORA DE 

BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS NARDINE, DOUGLAS RICARDO 

BARBIERO HEISSLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo no dia 16/03/2018, para a parte autora se 

manifestar nos autos, apesar de ter sido devidamente intimada da certidão 

de fls.89 pelo DJE, conforme certidão de fls.90, portanto encaminho os 

autos ao setor de expedição a fim de intimar pessoalmente a parte autora, 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 278484 Nr: 7780-13.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIVANILDO MANOEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - OAB:3702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Autos nº. 278484.

Vistos,

 Analisando os autos, verifico que a pretensão da parte autora visa o 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento monitório e vem 

deduzida em petição inicial devidamente instruída por prova escrita, sem, 

contudo, eficácia de título executivo, o que, em perfunctória análise, 

permite o despacho inicial no sentido de ser deferida a expedição de 

mandado de pagamento.

 Por conseguinte, expeça-se o competente mandado de citação, com o 

prazo de 15 (quinze) dias, para que o devedor pague o débito ou 

apresente embargos, conforme prevê o art. 702 do Código de Processo 

Civil, sendo que para tal hipótese fixo os honorários advocatícios em 5% 

(cinco por cento) do valor atribuído à causa, fazendo constar que caso o 

réu cumpra a obrigação no prazo ficará isento das custas processuais.

 Faça constar ainda que não havendo o cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento dos embargos, constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial.

 Por fim, considerando que o requerente é maior de 60 (sessenta) anos, 

determino a priorização do trâmite deste feito em relação aos demais, nos 

moldes do artigo 71 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), devendo o 

processo ser identificado nos termos da CNGC.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 09 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 278411 Nr: 7719-55.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA, 

TANGARÁ SHOPPING CENTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS TAQUES DE 

ANDRADE - OAB:OAB/MT 9.385

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO 

- OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 Autos nº: 278411.

 Vistos,

 Intime-se a parte Embargante para recolher no prazo de 15 dias o valor 

indicado às fls. 27 a título de custas, sob pena de extinção do feito.

 Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 09 de maio de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 27266 Nr: 502-15.2005.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL V. L. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDILINO PASQUALETTO, JOSÉ 

GONÇALVES CAPUCHO, MARIKO TANOUE CAPUCHO, OSVALDO 

BOTELHO DE CAMPOS NETO, GABRIEL RAIMUNDO DE FREITAS, IVANILDE 

PEREIRA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES 

- OAB:7354/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

HELOÍSA PEIXOTO ALMEIDA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/GO 49.689, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT, DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO TANGARÁ 

DA SERRA - OAB:, DONIZETI LAMIM - OAB:4449-B/MT, LINDOLFO 

ALVES DA COSTA - OAB:4366/MT, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - 

OAB:OAB/MT 10055

 Autos nº. 27266.

Vistos,

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento.

Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 09 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 149360 Nr: 9321-91.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, JUNIA VARGAS COLLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLLA & COLLA LTDA ME, PEROLITA 

SCHERER COLLA, JUNIA VARGAS COLLA, ESPOLIO DE SIDNEI JOAO 

COLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 149360.

 Natureza: Ação de Cobrança.

 Requerente: Banco do Brasil S.A.

 Requeridos: Colla & Colla Ltda ME e outros.

 Vistos,

 Trata-se de ação de cobrança ajuizada em 25 de setembro de 2012 por 

Banco do Brasil em face de Colla & Colla Ltda ME, Perolita Cherer Colla, 

Junia Vargas Colla e Sidnei João Colla, este último posteriormente 

sucedido por ser espólio, na qual a parte autora alega ser credora do 

valor de R$ 99.706,23 referente ao termo de adesão ao regulamento do 

cartão BNDES.

 A inicial veio instruída com os documentos de fls. 06/57.

 A inicial foi recebida às fls. 73, ocasião em que se determinou a citação 

da parte requerida.

 Às fls. 87/89 foi noticiado o falecimento de Sidnei João Colla, tendo sido 

requerido sua sucessão por seu espólio, tendo como inventariante Junia 

Vargas Colla.

 Todos os requeridos foram devidamente citados, Colla & Colla Ltda ME às 

fls. 108, Perolita Scherer Colla às fls. 157v, Junia Vargas Colla às fls. 108 

e espólio de Sidnei João Colla às fls. 168/169 e todos deixaram de 

apresentar contestação no prazo legal.

 Às fls. 180 a parte autora requereu a pesquisa de endereço da requerida 

Perolita Scherer Colla junto ao Bacenjud, para fins de proceder sua 

citação, pedido este que resta prejudicado, uma vez que a requerida já foi 

citada às fls. 157v.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Considerando que a parte requerida não contestou o pedido inicial, 

torna-se factível o abreviamento do rito (art. 355, inciso II, do Código de 

Processo Civil) com a consequente aplicação da regra do art. 344 do 

Código de Processo Civil, ensejando, assim, a procedência do pedido.

 Ressalto que embora a presunção de veracidade decorrente do art. 344 

do Código de Processo Civil seja relativa, concluo pela análise dos autos 

que o pedido principal formulado pela parte autora merece ser acolhido, 

pois o conjunto probatório comprova a tese esposada na inicial, 

sustentando a presunção que lhe favorece.

 Dessa forma, sendo a parte requerida revel, entendo que deve ser a 

mesma condenada a pagar o valor R$ 99.706,23, representado pelo termo 

de adesão ao regulamento do cartão BNDES e demonstrativo de débito de 

fls. 57.

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, 

condenando a parte requerida ao pagamento da importância de R$ 

99.706,23 acrescido dos juros e encargos pactuados.

 A título de sucumbência condeno a parte requerida ao pagamento das 

despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do que dispõe o art. 

85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de 

estilo.

P. R. I. C.

Tangará da Serra/MT, 09 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 154465 Nr: 3097-06.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. S. FERNANDES & CIA LTDA-ME, EDEGAR 

SCHEFER FERNANDES, JANDIRA DE MARI FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 154465.

Vistos,

 Intime-se a parte exequente para cumprir a determinação de fls. 124, 

após apreciarei o pedido de fls. 131.

Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 09 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 260084 Nr: 24928-71.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROCKENBACH AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE 

DO SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLEN DE OLIVEIRA 

TRETTEL - OAB:14337/MT, SUZAN MICHELLY COELHO FERNANDES 

HACHBARDT - OAB:OAB/MT:12771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 260084.

Vistos,

Defiro o pedido de fls. 49/50.

 Proceda-se a penhora de bens do devedor e a sua avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, a parte executada, sendo que a intimação far-se-á na 

pessoa de seu advogado ou, não o tendo, será intimado pessoalmente.

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 09 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 226240 Nr: 15208-17.2016.811.0055

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVENITA ANTUNES FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATARINA DOBICZ ANTUNES, EDEGAR 

BARBOSA DE SOUZA, MANOEL TEIXEIRA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA FRANÇA RAMOS - 

OAB:7821/MT

 Autos nº: 226240.

 Vistos,

 Às fls. 197/207 a parte Requerida/Reconvinte Edegar Barbosa de Souza 

emendou a reconvenção.

Às fls. 211/213 a parte Requerente se manifestou alegando que houve 

descumprimento da liminar deferida, eis que os Requeridos descumpriram 

a ordem judicial que determinou a paralisação das edificações no imóvel 

ora discutido.

É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente, concedo à parte Reconvinte os benefícios da justiça gratuita, 

nos moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 99 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação.

 Por conseguinte, recebo a reconvenção de fls. 197/207, devendo ser 

providenciadas as retificações necessárias junto ao distribuidor e capa 

dos autos.

Isto posto, intime-se a parte Requerente/Reconvinda para, no prazo de 15 

dias, apresentar resposta à reconvenção, nos termos do art. 343, § 1º, do 

CPC.

Ademais, com relação ao petitório da Requerente de descumprimento da 

liminar, determino que seja expedido o respectivo auto de constatação, 

para averiguação das informações aventadas.

Por outro lado, quanto as alegações de locação e sublocação do referido 

imóvel, bem como o pedido de depósito judicial dos supostos aluguéis, 

entendo que não prosperam, tendo em vista que a tutela antecipada, 

conforme fls. 34/35, foi deferida tão somente com relação a paralisação 

das obras no imóvel, sendo que a reintegração de posse foi indeferida em 

sede de liminar, razão pela qual indefiro o depósito judicial dos supostos 

locativos vincendos.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 09 de maio de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 114301 Nr: 4469-29.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO ALMEIDA BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO GALLEGO - OAB:9.809 

OAB/MT, WESLEY LOPES TORRES - OAB:9443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECILIANA M.FANTINATO 

VIEIRA - OAB:8.464 OAB/MT, ILMA SANTOS MORAIS - OAB:OAB/MT 

13.738-B, JOÃO JENEZERLAU DOS SANTOS - OAB:3613-B/MT, 

NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - OAB:203049

 Autos nº: 114301.

Natureza: Cumprimento de sentença.

Exequente: Luciano Almeida Bastos.

 Executado: TUT Transportes LTDA.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Luciano Almeida 

Bastos em desfavor de TUT Transportes LTDA.

 A parte Executada não realizou o pagamento voluntário do débito. Assim, 

às fls. 255/258 foi realizada penhora on line, via BACENJUD, do valor 

remanescente, a qual restou exitosa.

 A parte Executada não se manifestou acerca da penhora on line (fls. 

263), tendo a parte Exequente, às fls. 261/262, pugnado pelo 

levantamento do valor, bem como a extinção do processo, ante o 

cumprimento da obrigação.

 É o relatório.

D E C I D O.

 Considerando que não houve impugnação pela parte Executada quanto à 

penhora on line, realizo a transferência dos valores bloqueados para a 

conta única, convertendo a indisponibilidade em penhora.

 Diante da satisfação do débito executado, entendo que o processo deve 

ser extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Defiro o levantamento dos valores penhorados, mediante a expedição de 

alvará em favor da parte credora/exequente ou de seu procurador, desde 

que possua poderes para tanto, o que deverá ser certificado nos autos, 

devendo ainda ser observado o disposto no art. 450 da CNCG, a ser 

depositado na conta bancária indicada às 262.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 10 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158698 Nr: 7296-71.2013.811.0055
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 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON DE SOUZA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 158698.

 Vistos,

 De acordo com o disposto no art. 513, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil, o devedor será intimado para cumprir a sentença por carta com aviso 

de recebimento quando não tiver procurador constituído nos autos. 

Nesses casos, prevê ainda o art. 513, § 3º, do CPC, que considera-se 

realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem 

prévia comunicação ao juízo.

Outrossim, nos termos do art. 346, do Código de Processo Civil, “os 

prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de 

publicação do ato decisório no órgão oficial”.

Nesse sentido, verifico que foi decretada a revelia do Executado na fase 

de conhecimento, às fls. 91, haja vista que mesmo devidamente citado (fls. 

85/vº), permaneceu inerte, não tendo constituído inclusive advogado nos 

autos.

Além do mais, mesmo tendo sido tentada a intimação do Executado na 

fase de cumprimento de sentença, no endereço em que havia sido 

anteriormente citado, restou a mesma frustrada, conforme fls. 133/vº.

Isto posto, entendo desnecessária a intimação pessoal do Executado 

nesta fase de cumprimento de sentença.

Este também tem sido o entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS, ORA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – 

RÉU REVEL, CITADO PESSOALMENTE NA FASE DE CONHECIMENTO – 

INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO EM 15 DIAS – 

DESNECESSIDADE – APLICAÇÃO DO EFEITO PROCESSUAL DA REVELIA 

QUE SE ESTENDE À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, MERO 

DESDOBRAMENTO DA FASE DE CONHECIMENTO – APLICAÇÃO DO ART. 

346 DO CPC - PRECEDENTES DO C. STJ – INCIDÊNCIA DA MULTA DE 10% 

E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTE A FALTA DE PAGAMENTO 

VOLUNTÁRIO NO PRAZO LEGAL – POSSIBILIDADE – PROSSEGUIMENTO 

DOS ATOS CONSTRITIVOS E EXPROPRIATÓRIOS DO PATRIMÔNIO DO 

DEVEDOR – CABIMENTO – DECISÃO REFORMADA. Recurso provido.” 

(TJ-SP – Processo: 2173781-39.2017.8.26.0000; Orgão Julgador: 25ª 

Câmara de Direito Privado; Publicação: 01/12/2017; Relator: Edgard Rosa)

Assim sendo, intime-se o Exequente para, no prazo de 15 dias, 

manifestar-se sobre o que entender de direito.

 Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 10 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 261248 Nr: 25799-04.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEN LUCIA MENDES 

ARAUJO OLYNTHO - OAB:22510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 261248.

 Vistos,

 Inicialmente, com fundamento no art. 344 do Código de Processo Civil, 

decreto a revelia da parte Requerida, pois, apesar de citada, não 

contestou o pedido inicial, conforme certidão às fls. 37.

 Outrossim, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Acre, constatei 

que o recurso de apelação interposto contra a sentença proferida na ação 

civil pública, objeto da presente liquidação de sentença provisória, foi 

parcialmente provido e transitou em julgado em 31/03/2017, tal como 

noticia inclusive a certidão de fls. 18.

 Assim, intime-se a parte Requerente para, no prazo de 15 dias, requerer 

o que de direito a fim de que a presente liquidação se dê em caráter 

definitivo, ante o trânsito em julgado do acórdão, bem como para que, no 

mesmo prazo, junte cópia do acórdão (ainda que de forma digital), a qual 

pode ser obtida com facilidade pelo seguinte endereço eletrônico: 

https://www.tjac.jus.br/servicos/telexfree/.

 Após, conclusos para decisão.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 10 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 125954 Nr: 4918-50.2010.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIO DALEFFE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA SCARAÇATI - 

OAB:11166/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 9.247, 

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURANDIR VENTRESQUI 

GUEDES - OAB:3321/MT

 Autos nº: 125954.

 Vistos,

 Defiro o petitório de fls. 306.

Para tanto, oficie-se o Juizado Especial Cível desta Comarca para que 

proceda a baixa do gravame realizado via RENAJUD, sobre o veículo 

discutido na presente lide, nos autos nº 8010635-62.2014.8.11.0055.

Após, tendo sido realizada a baixa, oficie-se o DETRAN/SP para que 

proceda a transferência do bem para o nome do Requerente, 

expedindo-se todos os documentos necessários referentes ao veículo.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 10 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 173374 Nr: 15043-38.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ROSA RAMOS DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO DE LIMA FILHO - 

OAB:OAB/MT 18.112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Autos nº: 173374.

 Vistos,

 Diante da certidão de fls. 142, cumpre-me substituir o perito nomeado por 

outro, conforme estabelece o inciso II do art. 468 do Código de Processo 

Civil.

Portanto, nomeio como perito o médico Dr. Nelson Luiz da Cruz Júnior, 

clínico geral, podendo ser encontrado na Rua 17-A, nº 1448-N, Vila 

Horizonte, Tangará da Serra-MT, para realizar perícia médica, que servirá 

escrupulosamente o encargo, independentemente de compromisso (art. 

466 do CPC), fixando, desde já, o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega 

do laudo.

 Intimem-se as partes acerca da nomeação, bem como para, no prazo de 

15 (quinze), arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o 

caso, bem como para indicarem assistente técnico e apresentarem 

quesitos.

Cientifique-se o perito acerca da nomeação e intime-o para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresente proposta de honorários e comprove sua 

formação.

Aceito o encargo e apresentada a proposta de honorários, intimem-se as 

partes para, querendo, manifestarem-se no prazo comum de 05 (cinco) 

dias.

Havendo concordância quanto aos honorários intime-se a parte requerida 

para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, depositar judicialmente o valor 
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dos honorários do perito.

Feito o pagamento, intime-se o Sr. Perito para indicar a data, horário e local 

para a realização da perícia, devendo ainda o expert ser advertido que o 

laudo pericial deverá observar a exigência contida no art. 473 do CPC.

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para querendo, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre o resulta¬do, mesma 

oportunidade em que poderão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos (art. 477 do CPC).

Havendo divergência ou dúvida de qualquer das partes sobre o laudo, 

intime-se o Sr. perito para prestar esclarecimentos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Às providências.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 10 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 13388 Nr: 2400-39.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCOLINO BOFF SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Autos nº: 13388.

Vistos,

Analisando os autos, verifico que a parte Executada foi devidamente 

intimada para indicar o atual endereço de seu cônjuge, sob pena de 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça, conforme decisão de 

fls. 301.

Ademais, levando-se em consideração a certidão de fls. 288/vº, onde o 

próprio Executado informa que sua cônjuge estaria residindo no estado do 

Rio Grande do Sul, bem como a manifestação de fls. 303, verifico que o 

Executado informou o mesmo endereço na qual já havia sido tentada 

anteriormente a intimação.

Assim, tendo em vista a frustração da nova intimação, conforme fls. 318, 

aplico ao Executado a multa de 10% sobre o valor atualizado do débito, 

com fundamento no inciso III e parágrafo único do art. 774 do Código de 

Processo Civil.

 Por conseguinte, determino que seja novamente intimado o Executado 

para, no prazo de 15 dias, indicar o atual endereço de sua cônjuge no 

estado do Rio Grande do Sul.

Ademais, indefiro o pedido de suspensão formulado às fls. 322.

Às providências.

Tangará de Serra - MT, 10 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 257921 Nr: 23138-52.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAMAR MASIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 257921.

 Vistos,

 Inicialmente, com fundamento no art. 344 do Código de Processo Civil, 

decreto a revelia da parte Requerida, pois, apesar de citada, não 

contestou o pedido inicial, conforme certidão às fls. 31.

 Outrossim, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Acre, constatei 

que o recurso de apelação interposto contra a sentença proferida na ação 

civil pública, objeto da presente liquidação de sentença provisória, foi 

parcialmente provido e transitou em julgado em 31/03/2017, tal como 

noticia inclusive a certidão de fls. 23.

 Assim, intime-se a parte Requerente para, no prazo de 15 dias, requerer 

o que de direito a fim de que a presente liquidação se dê em caráter 

definitivo, ante o trânsito em julgado do acórdão, bem como para que, no 

mesmo prazo, junte cópia do acórdão (ainda que de forma digital), a qual 

pode ser obtida com facilidade pelo seguinte endereço eletrônico: 

https://www.tjac.jus.br/servicos/telexfree/.

 Após, conclusos para decisão.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 10 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 262637 Nr: 26691-10.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELMA TEIXEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, RUY FERREIRA JUNIOR - OAB:MT11.278-b

 Autos nº. 262637.

Vistos,

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 11 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 244895 Nr: 12651-23.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Autos nº: 244895.

 Vistos,

Diante da certidão de trânsito em julgado às fls. 63, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença formulado às fls. 60/62. Proceda-se a 

conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte 

devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra do 

§ 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).
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 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 11 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 223555 Nr: 12904-45.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO AGOSTINHO ARRAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 223555.

 Vistos,

 Indefiro o pedido de citação por edital formulado às fls. 75/76, uma vez 

que o Executado já foi devidamente citado, conforme fls. 64/65.

Assim sendo, certifique-se a Sra. Gestora o decurso do prazo para 

pagamento voluntário da dívida.

Por fim, intime-se o banco Exequente para, no prazo de 15 dias, requerer 

o que entender de direito.

 Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 11 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 188167 Nr: 5119-66.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDM, ADMM, DVDM, MMM, MDMM, ADMM, SMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRCLM, NSDBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGEL GARCIA PINHEIRO DA 

COSTA - OAB:OAB/MT: 20449, LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 5.475, MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - 

OAB:23748

 Autos nº: 188167.

 Vistos,

 Vista ao Ministério Público, conforme decisão de fls. 350, uma vez que as 

partes apresentaram memoriais finais às fls. 359/363, fls. 387/403 e fls. 

424/426.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 11 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 157383 Nr: 5996-74.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. ALVES PROENÇA-ME, ANDERSON ALVES 

PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 157383.

 Vistos,

 Às fls. 161, o exequente requereu a suspensão do feito pelo prazo de 60 

dias.

Contudo, tendo em vista o despacho retro (fls. 159), bem como o disposto 

no art. 921, § 1º do CPC, entendo pela necessidade de suspensão do feito 

pelo prazo de 01 (um) ano.

Deste modo, determino a suspensão da execução pelo prazo de 01 ano, 

na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste 

período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), determino 

desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, 

sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 11 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 220753 Nr: 10694-21.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA FARIA FEDRIZI, ALUG ADMINISTRADORA DE 

BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAR TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 220753.

 Vistos,

 Defiro o pedido de busca de veículos em nome da parte Executada, via 

RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte Executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja a parte Executada localizada para ser intimada da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo a busca inexitosa, fica a parte Exequente desde já advertida de 

que o processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 11 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 224634 Nr: 13967-08.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 224634.

Vistos,

Redesigno a audiência de tentativa de conciliação para o dia 19 de junho 

de 2018, às 15:30 horas, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos, ficando mantidas as demais determinações de fls. 29.

 Por fim, expeça-se o respectivo mandado para citação do Requerido no 

endereço de fls. 71.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 11 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 148777 Nr: 8694-87.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELITO JESUS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA 

HIPOTECÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A-MT

 Autos nº: 148777.

 Vistos,

 Intime-se a parte Requerida para, no prazo de 10 dias, indicar conta 

bancária para levantamento dos valores que se encontram depositados 

judicialmente, bem como para requerer o que entender de direito.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 11 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 257907 Nr: 23114-24.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEO INÁCIO LONDERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 257907.

Natureza: Liquidação de Sentença

Requerente: Leo Inácio Londero.

Requerida: Ympactus Comercial Ltda-ME.

Vistos,

Trata-se de liquidação de sentença ajuizada por Leo Inácio Londero em 

face de Ympactus Comercial Ltda-ME, ambos devidamente qualificados.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 09/25.

Às fls. 26 foi oportunizada a emenda à inicial para que a Requerente 

comprovasse o estado de hipossuficiência, sob pena de indeferimento.

Às fls. 28/30 o Requerente afirmou que não possui condições de arcar 

com as custas processuais, estando inclusive com o nome negativado.

Às fls. 31 foi determinada a intimação do Requerente para emendar a 

inicial, apresentando comprovante de vínculo com a empresa Requerida.

O Requerente, às fls. 33, se manifestou, deixando, contudo, de apresentar 

comprovante de vínculo com a Requerida.

É o relatório.

D E C I D O.

No presente caso, verifico que o Requerente embora intimado para 

proceder à emenda da petição inicial, não provou a existência de vínculo 

com a empresa Requerida, mesmo advertido que tal conduta acarretaria a 

penalidade do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

qual seja, indeferimento da petição inicial.

Ademais, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor provar os 

fatos constitutivos do seu direito, razão pela qual, não sendo o vínculo 

com a Requerida no presente caso comprovado, impõe-se o indeferimento 

da inicial.

Nesse passo consigno que dada à oportunidade para a emenda da inicial 

e, após isso, o vício apontado não é sanado, é de rigor o indeferimento 

liminar.

Nesse sentido é a lição de Nelson Nery Júnior, em seu Código de 

Processo Civil Comentado (7ª Edição, Rev. e amp., Ed. RT, pág. 673):

“Havendo o juiz dado oportunidade ao autor para emendar a inicial e, 

depois disso, ainda persistir o vício, deverá indeferir a exordial, sem 

determinar a citação do réu”.

Além disso, este juízo já decidiu, em outra ocasião, pelo indeferimento da 

inicial em razão da parte Requerente não apresentar prova mínima acerca 

da relação entre as partes, sendo referida sentença confirmada pelo 

TJMT, in verbis:

“LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EMENDA À INICIAL – ART. 321 CPC/15 

(ART. 284, CPC/73) – DECURSO DE PRAZO – DESCUMPRIMENTO – 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO 

VÍNCULO ENTRE AS PARTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A determinação de emenda da inicial tem lugar no momento 

que o magistrado verifica que a petição não preenche os requisitos 

exigidos pela lei processual, ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser 

indeferida se o autor não cumprir o comando judicial. Assim, o 

descumprimento da ordem de emenda à inicial dá ensejo ao seu 

indeferimento.”

(Ap 158935/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 

14/03/2017)

Dessa forma, verificando-se que a inicial não atende aos requisitos 

indispensáveis a propositura da ação, elencados nos artigos 319 e 321, 

todos do Código de Processo Civil, é de rigor a extinção do presente feito 

sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, I, do CPC.

Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do artigo 485, I, do 

Código de Processo Civil e por consequência, julgo extinto o feito sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do mesmo diploma legal.

Sem custas, eis que defiro a gratuidade da justiça para à parte 

Requerente.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

Tangará da Serra/MT, 11 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 163448 Nr: 523-73.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATAL FERNANDO LOPES, NATAL DE JESUS 

LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 163448.

Vistos,

Tendo em vista que a tentativa de citação restou frustrada, conforme 

certidão de fls. 122, expeça-se a competente Carta Precatória para 

citação do Executado Natal de Jesus Lopes no endereço indicado às fls. 

113/vº, para a Comarca de Vilhena/RO.

Ademais, indefiro o pedido de suspensão formulado às fls. 123.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 11 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 182384 Nr: 198-64.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA IRMAOS CORAGEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO SANTANA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 Autos nº: 182384.

 Vistos,

 Mediante a informação do descumprimento do acordo celebrado entre as 

partes, impõe-se o cumprimento do mesmo, motivo pelo qual recebo o 

pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. fls. 94/96.

 Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, desde já determino 

que a parte devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 

dias, acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a 

regra do § 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 
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no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 

sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Por fim, procedam-se às retificações necessárias tendo em vista que o 

feito passou à fase de cumprimento de sentença.

 Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 11 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 137297 Nr: 7637-68.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS BARBOSA, VALNICEIA 

MARIA PICOLI BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Gomes da Silva Neto - 

OAB:18190, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 Autos nº: 137297.

 Vistos,

 Defiro o pedido de suspensão formulado às fls. 139.

Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias sem qualquer manifestação da 

parte autora, intime-a para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o 

regular prosseguimento do feito.

Às providências.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 11 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 221856 Nr: 11585-42.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CAVALCANTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 221856.

 Vistos,

 Defiro o pedido de busca de veículos em nome da parte Executada, via 

RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o Executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Ademais, sendo as buscas inexitosas, fica desde já indeferida a 

pesquisa via INFOJUD, uma vez eventuais bens imóveis podem ser 

buscados diretamente pela parte Exequente mediante consulta ao CRI 

local. Nesse sentido, verifico que a parte Exequente deixou de juntar a 

suposta certidão negativa de bens em nome do Executado.

 Assim, fica a parte exequente desde já advertida de que o processo será 

suspenso por 01 ano após a busca via RENAJUD, na forma do art. 921, § 

1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá 

a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de INFOJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra- MT, 11 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 238532 Nr: 5888-06.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA CRISTINA MIRANDA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPIDO SATELITE - B. E. TRANSPORTES 

LTDA, VANDEX - VIAGENS E ENCOMENDAS, NOBRE SEGURADORA DO 

BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 18.496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA 

NASCIMENTO - OAB:5475, MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - 

OAB:23748, RENATO LUIZ GAVA - OAB:MT 13.024

 Autos nº. 238532.

Vistos,

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 11 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 278451 Nr: 7746-38.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.BARRA DO BUGRES-MT, COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CEZAR SANTOS REIS 

- OAB:22096/O, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 278451.

Vistos,

Intime-se a parte para efetuar o pagamento do valor devido ao Distribuidor.

Após, diante da certidão de fls. 15, a qual retifica a informação de que a 

pessoa a ser citada reside nesta Comarca de Tangará da Serra, 

cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 11 de maio de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 251458 Nr: 17864-10.2017.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RUBENS BETARELLO 

SETOLIN - OAB:18930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7658-B/MT

 Autos nº. 251458.

Vistos,

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 11 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 214092 Nr: 5277-87.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES 

RIBEIRO - OAB:MT 15.445/O, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO 

- OAB:5308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 214092.

 Natureza: Execução.

 Exequente: Banco Bradesco S/A.

 Executado: José Gomes de Oliveira.

 Vistos,

Trata-se de ação de execução ajuizada por Banco Bradesco S/A em 

desfavor de José Gomes de Oliveira, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Praticados alguns atos processuais, as partes às fls. 57/59 comunicaram 

a composição amigável e requereram a homologação do acordo.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Inicialmente, tendo em vista que o Executado compareceu 

espontaneamente aos autos, ante a petição de acordo juntada, entendo 

que a falta de citação encontra-se suprida, nos termos do art. 239, § 1º, 

do Código de Processo Civil.

Ademais, verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta 

vícios, seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado 

por partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial 

disponível, assim, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, homologo por sentença, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo celebrado às fls. 57/59.

Ademais, mantenham-se os autos suspensos até 20.04.2023, prazo para 

cumprimento do acordo, nos termos do art. 922, do CPC.

Custas remanescentes, se houver, pela parte Executada, conforme 

pactuado.

As partes expressamente desistiram do prazo recursal.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 11 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 125859 Nr: 4833-64.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR VENTURINI, RODRIGO CALETTI DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDENI LUCAS LOCKS, CESAR TADEU 

LONDERO, BATISTA FILHO & CIA LTDA, BATISTA FILHO & CIA LTDA, JAIR 

VENTURINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, FERNANDO DE CASSIO MELLO - OAB:14.312-B-MT, 

RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 Autos nº: 125859.

Natureza: Cumprimento de Sentença.

Exequente: Jair Venturini.

 Executado: Sedeni Lucas Locks.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Jair Venturini em 

desfavor de Sedeni Lucas Locks, ambos qualificados.

 Realizados vários atos processuais, as partes, às fls. 289, informaram a 

composição amigável.

Às fls. 290, o Exequente informou que o acordo foi devidamente cumprido 

pelo devedor.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Tendo o devedor satisfeito integralmente a obrigação, entendo que o 

processo deve ser extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

Eventuais custas, na modalidade pro rata, conforme art. 90, § 2º, do CPC.

Por fim, determino a baixa de todas as restrições e penhoras realizadas. 

Oficie-se o juízo deprecado.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 11 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 163499 Nr: 618-06.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU IAROSZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX VOINCHIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 163499.

 Vistos,

 Defiro o petitório de fls. 43/46, para que seja expedido ofício ao DETRAN – 

MT, para que seja providenciada a baixa dos bloqueios judiciais existentes 

no veículo objeto da demanda.

Assim, revogo expressamente a liminar concedida às fls. 23.

 Feito isto, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra – MT, 11 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 196660 Nr: 12192-89.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS 

LTDA, HELIO MAROSTICA, MARIA REGINA PADOVAN MAROSTICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 196660.

Vistos,

Às fls. 124 o Banco Requerente pugnou pela citação editalícia dos 
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Requeridos.

É o necessário à análise e decisão.

Pois bem. Compulsando aos autos, verifico que ainda não foram 

esgotadas todas as possibilidades de citação dos Requeridos, eis que 

ainda há endereços em que não foram realizadas diligências.

Ante o exposto, indefiro, por ora, o petitório de fls. 124.

Sem prejuízo, de acordo com as buscas realizadas nos presentes autos, 

determino a expedição de Carta com AR para citação dos Requeridos:

? Helio Marostica: Rua Mamore, 337, Centro, Goiatuba/GO, CEP 75600-000 

(fls. 108) e Av. Americano do Brasil, nº 282, LT 16 QD 253 APTO 2302, 

setor Marista, Goiania/GO, CEP 74210-240 (fls. 121).

? Maria Regina Padovan Marostica: Av. Americano do Brasil, nº 282, LT 16 

QD 253 APTO 2302, setor Marista, Goiania/GO, CEP 74210-240 (fls. 122).

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 14 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 138749 Nr: 9176-69.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. C. HENDGES DA SILVA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:196461/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 138749.

Vistos,

 Defiro o petitório de fls. 124. Para tanto, expeça-se o respectivo mandado 

para citação da Executada, no endereço indicado, para que a mesma 

cumpra a decisão de fls. 85/86.

Ademais, indefiro, por ora, o pedido de penhora do crédito de titularidade 

da Executada disponível nas mencionadas cotas canceladas.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 14 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272872 Nr: 3334-64.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA NEUSA NARCISO BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA DE FATIMA TALANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13.451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 272872.

 Vistos,

 Considerando o teor do ofício de fls. 94-vº, redesigno a audiência de 

conciliação, anteriormente agendada, para o dia 10 de julho de 2018, às 

13:30 horas, devendo as partes ser intimadas a comparecerem 

devidamente acompanhadas de seus advogados ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos, atentando-se ao determinado no despacho de fls. 

86.

 Expeça-se o necessário.

 Tangará da Serra-MT, 14 de maio de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 210562 Nr: 2549-73.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISNEIA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Autos nº: 210562.

 Vistos,

Analisando o cumprimento de sentença de fls. 119/121, verifico que os 

juros foram calculados na forma composta.

 Assim, intime-se a Requerente para apresentar nova memória de cálculo, 

fazendo-se incidir juros na forma simples, nos exatos termos da sentença 

exequenda.

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 14 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 220920 Nr: 10847-54.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEIVA GOMES CALIXTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 220920.

 Vistos,

 Compulsando os autos, verifico que já foram realizadas várias tentativas 

de citação da Requerida, todas infrutíferas (fls. 33, 47, 60, 69), mesmo 

após busca de seu endereço junto aos sistemas BACENJUD e INFOJUD.

 Desse modo, entendo que já restaram esgotadas as tentativas de citação 

pessoal da Requerida, razão pela qual determino sua citação por edital, 

pelo prazo de 30 dias, advertindo-a que caso seja revel, ser-lhe-á 

nomeado curador especial, sendo que desde já nomeio a Defensoria 

Pública para tanto.

Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no art. 257, II, do Código de Processo Civil, determino a 

publicação do edital de citação em jornal local de ampla circulação, com 

fundamento no parágrafo único do mesmo dispositivo legal.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 14 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 267514 Nr: 30297-46.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGSS, EDIVANIA SOUZA BANDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENERALI DO BRASI COMPANHIA NACIONAL 

DE SEGUROS, HOCHTIEF DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO ADSON DE SOUZA 

FILHO - OAB:122345 , LEANDRO MARCANTONIO - OAB:180.586/SP, 

RODRIGO DE LIMA CASAES - OAB:OAB/RJ 95957, STEFANIE JIMENEZ 

WENDE - OAB:279.018/SP

 Autos nº: 267514.

 Vistos,

 Diante dos embargos de declaração de fls. 119/120, intime-se a parte 

autora para se manifestar, devendo informar se concorda em desistir do 

processo em relação à Hochtief do Brasil S/A.

 Registro que não é necessária a anuência da parte requerida quando o 

pedido de desistência é formulado antes da apresentação da contestação, 

conforme dispõe o § 4º do art. 485, do Código de Processo Civil.

 Assim, caso seja requerida a desistência, conclusos para homologação 

do acordo e extinção.

 Caso não seja requerida a desistência, conclusos para análise dos 

embargos de declaração de fls. 119/120.

 Às providências.
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 Tangará da Serra-MT, 15 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 146759 Nr: 6502-84.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LEONCIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANAMERICANO ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A-MT, Merilly Lais Savan Soares - OAB:OAB/MT 

21.474

 Certifico que decorreu o prazo no dia 23/04/2018, para a parte executada 

se manifestar nos autos, apesar de ter sido devidamente intimada da 

certidão de fls.337 pelo DJE, conforme certidão de fls.338, portanto 

encaminho os autos ao setor de expedição a fim de intimar pessoalmente 

a parte requerida.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 242784 Nr: 11039-50.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESMERALDA MIGUEL ROSOLEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. SUBRINHO EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeyse Mayara de Simão 

Matias - OAB:OAB/MT 23.378/O, Wallyton Matias Monteiro - 

OAB:OAB/MT 17204

 Certifico que, haja vista o trânsito em julgado da sentença de fls. 47/50, 

intimo a exequente para apresentar nova memória de cálculo, no prazo de 

5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 278484 Nr: 7780-13.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIVANILDO MANOEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - OAB:3702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o preparo da carta precatória a ser cumprida na Comarca de 

Sapezal-MT.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 146121 Nr: 5840-23.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO FERNANDES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 104184 Nr: 2988-65.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERA FERNANDES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JECELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261, JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - 

OAB:OAB/MT 11.837, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 104863 Nr: 3645-07.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE RANULFO PINTO DA SILVA, MARIA 

MACENA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 124639 Nr: 3634-07.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DULCE DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 272 de 806



11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 161285 Nr: 11778-62.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNILSON PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO, MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.167/MT, DULCELY SILVA FRANCO - OAB:14314/MT, ÍTALO 

JORGE SILVEIRA LEITE - OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO 

NEVES - OAB:3610-B/MT, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - 

OAB:OAB/MT 16.155, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR 

- OAB:12359/MT

 VISTOS, ETC.

Diligencie o Cartório para que seja concluída a perícia já determinada, 

devendo ser destacado que o processo está inserido na META 2 do CNJ.

Às providências.

Nada mais havendo, determinou o Meritíssimo Juiz que se encerrasse o 

presente, que após lido e achado conforme, vai devidamente assinado. 

Eu, ________ (Paula Casagrande), estagiária, que o digitei.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

(em substituição legal)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 148507 Nr: 8401-20.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADALENA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 148545 Nr: 8444-54.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, ELN 

GESTÃO DE NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ADELAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5362/MT, CARULINE FERNANDO RIBEIRO - 

OAB:16.255-MT, CESAR AUGUSTO SOARES DA SILVA JÚNIOR - 

OAB:13.034, GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - OAB:153.282, LINOIR 

LAZZARETTI JUNIOR - OAB:13.666, MARIO GONÇALVES NETO - 

OAB:12.142, RENATA GARCIA DA COSTA FRANCO - OAB:17.057, 

VANESSA RISIN - OAB:6.975

 Processo n.º 8444-54.2012 (Cód. 148545)

VISTOS, ETC.

Considerando que as partes se encontram acordes acerca da suspensão 

da demanda, defiro a pretensão ministerial, devendo o processo 

permanecer suspenso na Secretaria até a data avençada, conforme 

autoriza o artigo 313, II, do CPC.

Com o decurso do prazo, intimem-se os executados para comprovarem o 

cumprimento do TAC firmado e, após, reitere-se a intimação do parquet.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 11 de maio de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 139725 Nr: 10237-62.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM DE ALMEIDA TOLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 145031 Nr: 4687-52.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMALIA RODRIGUES MILANEZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 143144 Nr: 2642-75.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA FERNANDES DE SOUSA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT, WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:10994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação retro é tempestiva. Dessa forma, nos termos 

da legislação em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

manifestar-se sobre referida defesa, no prazo legal, oportunidade em que 

deverá, querendo, se se pronunciar, expressamente, a respeito da 

convalidação das provas já produzidas, sendo certo que o silêncio será 

interpretado como concordância, tudo conforme determinado às fl. 122.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária
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5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 264209 Nr: 27832-64.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO GELSON DISCONZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS FEITOZA DE SOUZA, ALLAN 

CLEVERSON SANCHES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BORGES DE OLIVEIRA 

MORETI - OAB:16476 MT, LEANDRO DOS SANTOS TURATI - 

OAB:15.179/MT, VANESSA LUZIA DOS SANTOS MARQUES - 

OAB:19.913-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

QUANTO A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL ABAIXO TRANSCRITO: 

Certifico que em cumprimento ao r. mandado, em 10.4.2018 procurei e não 

foi possível intimar Allan Cleferson Sanches Ribeiro pois o mesmo não 

reside no endereço indicado, e lá ninguém o conhece. Dia 02.05.18 em 

telefonema para o mesmo, através do número 99776-2857 este atendeu e 

disse que atualmente é palhaço de circo, que nada deve e que está 

temporariamente morando em Nova Mutum-MT, não querendo informar com 

detalhes seu local de moradia. Continuei efetuando várias diligências e no 

mesmo dia 10.4.2018 também procurei e não foi possível encontrar e 

intimar Elias Feitoza de Souza, pois no endereço mencionado no mandado 

ele não se encontra há tempos e o imóvel está fechado, sem uso. Em 

continuidade o procurei na rua um, na Vila Horizonte, nas esquinas das 

ruas 38 com rua 7 numa pequena igreja que dizem ser dele, mas em 

nenhum dos locais o encontrei, tendo inclusive já mantido contato com o 

Sr. Fábio, da mesma igreja e com o Sr. Antonio, proprietário do imóvel, que 

referiu que ele também não sabe onde o mesmo mora e que por estes dias 

o Elias foi para Rondonia. Também o procurei no Jd. Dos Ipês onde 

encontrei outro pastor Elias, diverso deste constante no mandado e ainda 

o procurei na Av. Principal no Residencial Alto da Boa Vista, próximo à 

torrefação de café, onde ninguém sabe dar informações dele. Fiz as 

diligências nos locais fora dos endereços indicados no mandado por 

informações extras recebidas no decorrer das diligências.

Tangará da Serra, 14 de Maio de 2018.

Aloisio Francisco Jacoby

Of. Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 279509 Nr: 8623-75.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RENATA DAMASCENA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL NACIONAL UNIMED - CNU 

COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Inicialmente, concedo a parte autora benefícios da gratuidade da 

justiça, nos moldes ditados pelos artigos 98 e seguintes do Código de 

Processo Civil, destacando-se que tal decisão poderá ser revista a 

qualquer tempo em caso de alteração da sua situação.Não obstante o 

laudo do médico mastologista mencione perdas sociais e emocionais da 

requerente (fls. 19/21), não foram constatados quaisquer indícios de 

transtornos mentais na requerida, conforme laudo psicológico encartado 

aos autos à fl. 36, sendo que a mesma apenas faz uso de medicamento 

para controle de ansiedade (fl. 43).Outrossim, considerando que a citação 

das requeridas não é medida que demanda tempo significativamente 

superior ao tempo normal para agendamento do procedimento, postergo a 

análise da tutela de urgência para após a apresentação de defesa pela 

parte requerida.Assim, INTIMEM-SE as requeridas para que se manifestem 

acerca do pedido de tutela de urgência formulado pela requerente na 

exordial, no prazo de 10 (dez) dias. Em igual prazo deverá apresentar nos 

autos cópia do contrato de prestação de serviços firmado entre as 

partes.Com as informações, os autos deverão vir conclusos com urgência 

para análise do pedido de tutela de urgência.Nos termos do artigo 334 do 

Código de Processo Civil, designo audiência de tentativa de conciliação 

para o dia 20 de junho de 2018, às 15h30min (MT), devendo os autos 

serem encaminhados para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

para a realização do ato, cuja data fora designada conforme pauta 

fornecida pelo próprio centro.Não obtida à composição ou não 

comparecendo qualquer das partes a audiência, nos termos do artigo 335, 

inciso I, do Código de Processo Civil, iniciar-se-á o prazo para 

contestação, e quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados na inicial [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 216102 Nr: 6765-77.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. R. DE MORAES & CIA LTDA ME, ERSA 

MIQUELINI RAVAGNANNI, SUELY RAVAGNANI DE MORAES, GERALDO 

NAVARRO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, POR MEIO DE SEU ADVOGADO, PARA 

SE MANIFESTAR, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ACERCA DA PENHORA 

ON LINE VIA BACEN JUD EFETUADA NOS AUTOS NOS VALORES DE R$ 

6,12, 55,04 E 22,42 REAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 15161 Nr: 1081-02.2001.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISIDORO WELTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JORGE NEVES DE ARRUDA, 

THOMAS PEETHER CESTARI DE ARRUDA, RHEESSA PHAILLI CESTARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Déborah Barbosa Camacho - 

OAB:11335, DONIZETI LAMIM - OAB:4449-B/MT, MARCELO BARBOSA 

DE FREITAS - OAB:OAB/MT 10055, TATIANE PEREIRA FRANCO 

WEISMANN - OAB:19039-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCE JANE DE OLIVEIRA 

SESTARI - OAB:4394A, TANIA MARA LORENZONI WOJAHN - 

OAB:6794-B

 Vistos,

Renove-se a Carta Precatória para a intimação pessoal do exequente, 

atentando-se o Cartório para o endereço indicado a fls. 243, qual seja Rua 

Marechal Floriano Peixoto, n,. 2404/1500, ed. Goiabeiras Tower. Bairro 

Duque de Caxias, Cuiabá-MT.

Após, certificado o decurso do prazo, voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 125698 Nr: 4650-93.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDO SCHMITZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA GOUVÊA DE 

VASCONCELLOS GURGEL - OAB:9.023 OAB/MT, BERNADO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MS 13.116, CRISTIANA 

VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, EVANDRO 

CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:MT13431/B, LÁZARO JOSÉ 

GOMES JÚNIOR - OAB:OAB/MT 8194-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - 

OAB:12296-MT

 Vistos,

Atente-se o Cartório para a prática de atos ordinatórios, sendo certo que 

apesar da Instituiição Financeira ter permanecido inerte quanto a 

apresetnação de documetnos e eventuais laudos é certo que deve lhe ser 
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formalizada a intimação para se manifestar sobre os cálculos e 

documentos já apresentados pelo requerente.

Após, apresentada a manfiestação ou certificado o decurso do prazo 

voltem-me conclusos para análise quanto a homologação dos mesmos ou 

designação de perícia contábil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 277954 Nr: 7365-30.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDO ALVES CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se que a citação da parte requerida ainda não foi efetivada, 

RECEBO o aditamento da inicial, nos termos do art. 329, I, do CPC, para 

complementação dos pedidos.

Por outro lado, indefiro o pedido liminar de fls. 60/61, sendo certo que com 

o cumprimento da antecipação de tutela deferida às fls. 58/59, a conta 

corrente e eventuais cobranças indevidas em nome do autor serão 

suspensas.

Todavia, em homenagem ao princípio da cooperação, oficie-se ao INSS 

para que tome ciência da noticiada fraude e proceda a alteração da conta 

indicada pelo requerente.

Cumpra-se com urgência, expedindo-se a citação da requerida nos termos 

do aditamento retro.

Aguarde-se a realização da audiência de conciliação já designada.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 227468 Nr: 16227-58.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISVALDO SANDER SALGADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO LEANDRO FIGUEIRO, LEANDRO 

LUIS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI FERNANDES - 

OAB:14943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO LEANDRO 

FIGUEIRÓ - OAB:14035, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS PELA 

PARTE REQUERIDA AS FLS. 102/103, NO PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 129788 Nr: 8627-93.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ADEMIR FILIPPIN, MARILENE GABBI 

FILIPPIN, IVALDIR PAULO MUHL, MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT20495/A, ELIAS ALVES FERRO - OAB: OAB/MT 

11.838, FABIULA MÜLLER KOENIG - OAB:MT 22165/A, GUSTAVO 

RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:17980/A-MT, GUSTAVO AMATO 

PISSINI - OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVALDIR PAULO MUHL - 

OAB:17441-A, MIRIAN CRISTINA RAHMAN MÜHL - OAB:4624, TERCIO 

BENDE RODRIGUES - OAB:9.460/MT

 Vistos,

Oportunize-se as partes a manifestação quanto as impugnações 

apresentadas pela respectiva parte adversa.

Após conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 264208 Nr: 27830-94.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVAGNO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES MANFRINATO JUNIOR, NILSEIA 

APARECIDA MANCHINI SINHORETTO MANFRINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de expedição, no sentido 

de intimar o advogado da parte autora, para manifestar acerca da 

correspondência expedida para a citação da parte requerida NILSEIA 

APARECIDA M.S. MANFRINATO acostada as fls. 71, onde foi DEVOLVIDA 

PELO CORREIO COM A INFORMAÇÃO “ MUDOU-SE” , devendo informar o 

endereço atualizado da referida requerida para fins de proceder a citação 

da mesma, informando nos autos com urgência, bem COMO REQUERER O 

QUE DE DIREITO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 259080 Nr: 24095-53.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. PIVA & PIVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Cortes - 

OAB:20381/O, KATIA GORETT DE SOUZA GOULART - OAB:20.022, 

MAURICIO MONTAGNER - OAB:20670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLY FERREIRA LIMA DE 

FREITAS - OAB:18068, JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO - 

OAB:5897-A/MT

 Vistos,

Regularize-se o registro dos autos no que tange ao pedido 

reconvencional.

Oportunize-se a manifestação do reconvinte em relação a documentação 

apresentada pelo autor em sua defesa, no que tange a matéria da 

reconvenção.

Após, conclusos para o saneamento ou julgamento antecipado.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 144219 Nr: 3816-22.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO RODRIGUES DA FONSECA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 Vistos,

Defiro o pedido de suspensão formulado pelo autor.

Certificado o decurso do prazo consignado e não sendo apresentados 

novos requerimentos, procedam-se os levantamentos dos valores 

depositados, nos termos da decisão de fls. 387 e então não sendo 

apresentdos novos requerimentos, arquive-se o feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 226850 Nr: 15726-07.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENILDA GRAGEL OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 
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OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, POR MEIO DE SEU ADVOGADO, PARA 

SE MANIFESTAR, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ACERCA DA PENHORA 

ON LINE VIA BACEN JUD EFETUADA NOS AUTOS NO VALOR DE R$ 

312,59 REAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 27025 Nr: 40-58.2005.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENOFA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO FANTINATTI DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, JULIO CESAR BRUM DE MATTOS - 

OAB:16.156-MT, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 Autos. cod. 27025

Vistos etc.,

Considerando-se a natureza das Empresas Individuais de 

Responsabilidade Limitada, que devem ser constituídas por uma única 

pessoa, nos termos do artigo 980-A CC, reputo inviável a penhora de 

cotas sociais da mesma.

Da mesma forma, inviável a penhora de patrimônio ou renda da empresa, 

sem a prévia desconstituição de sua personalidade jurídica, por meio do 

procedimento adequado visto que o patrimônio da empresa constituída 

pelo devedor não se confunde com o patrimônio deste.

Assim, indefiro os pedidos de fls. 297/298. Intimem-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 15 de maio de 2018

Marcos Terencio Agostinho Pires.

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 119102 Nr: 9021-37.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDENI LUCAS LOCKS, OSNI LOCKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A OAB/MT, VINÍCIUS BARNES - OAB:56242/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julierme Romero - 

OAB:6240/MT, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 nos autos), nos termos do artigo 792 § 4º do CPC.Contudo, no que tange 

a alegação de fraude a execução em razão de realização de 

georreferenciamento com deslocamento de área, reputo que tal arguição 

deve ser de plano afastada, visto que o § 2º do art. 9 do Decerto Lei n. 

4449/2002 é expresso ao dispor que a certificação do memorial descritivo 

pelo INCRA não implica nem em reconhecimento de domínio, nem na 

exatidão dos limites e confrontações indicadas pelo proprietário, sendo 

certo que ainda que se verifica o deslocamento das matrículas para fins 

de aloca-la em áreas também do executado, mas com menor valor venal, é 

certo que tal procedimento não implicará em qualquer prejuízo da 

execução, visto que avaliação e eventual adjudicação de imóvel se dará 

pela localização do imóvel tal qual identificada em sua matrícula.Todavia, 

considerando-se o teor do provimento 63/2004 _CGJ _MT, sobretudo seu 

artigo 2º, atinente ao registro de georreferenciamento de áreas 

deslocadas e o teor do parecer apresentado pelo exequente quanto ao 

deslocamento de área, determino a remessa de cópia da petição de fls. 

881/936 ao Juízo Diretor da Comarca de Sapezal para as providências que 

reputar necessárias quanto a eventual registro do mencionado 

georreferenciamento. Outrossim, reitere-se a solicitação de informações 

quanto ao cumprimento do ato deprecado e intime-se o exequente para 

que apresente planilha atualizada do débito executado nestes autos, 

oportunizando-se a manifestação do executado, oportunizando-se ainda a 

especificação de outras provas no que tange ao pedido de fraude a 

execução remanescente.Após, cumprida a integralidade desta decisão e 

certidicado o decurso do prazo consignado no § 4 do artigo 792 do CPC 

para a oposição de embargos de terceiro, voltem-me conclusos para 

deliberação.Intimem-se Cumpra-se.Tangará da Serra, 15 de maio de 

2018Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 160227 Nr: 9894-95.2013.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERREIRA RIBEIRO, ALEXANDRINA ANTUNES 

BARBOSA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO FARIAS RIBEIRO, Aurinha 

Grunevald, NINFA GUERRA MUNIZ, ESPÓLIO DE SALVADOR PEREIRA 

GUERRA, SALVADOR PEREIRA GUERRA FILHO, ESPOLIO DE APARECIDA 

PEREIRA GUERRA, ERENIR NUNES GUERRA, MARIA HELENA GUERRA 

ESTEVEZ, MARIA APARECIDA GUERRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, VINICIUS DALL´COMUNE HUNHOFF - OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar sobre o teor do ofício juntado nos 

autos as folhas 316/317.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 209827 Nr: 1975-50.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0

 Autos: 209827

Vistos etc.

Tratam os autos de pedido de levantamento de saldo remanescente e 

complementação de valores pugnados pelo requerido em razão da 

compensação de créditos após a venda extrajudicial do veículo 

financiado, pleiteado pelo requerido.

Oportunizada a manifestação da instituição financeira esta destaca já ter 

restituído o crédito remanescente em favor do reqyerudo após a 

prestação de contas realizada.

È o breve relatório. Fundamento. Decido.

Da simples análise da inicial onde tínhamos o saldo devedor de R$ 

27.616,92 e das contas na forma em que homologada, onde foi 

reconhecido um débito remanescente de R$ 25.472,55 se extrai 

claramente que já foram computados os valores pagos diretamente ao 

autor no curso do processo. Por outro lado, também se extrai que não 

foram computados os valores inicialmente depositados em juízo pelo 

requerido.

Assim, estando a relação contratual entre requerido e autor quitada nos 

termos da prestação de contas já homologada e sendo certo que os 

levantamentos realizados não contemplaram a integralidade dos valores 

depositados voluntariamente pelo autor e os valores de depósito judicial 

que não acolhido pelo juízo nem considerado para fins de compensação, 

de rigor a procedência parcial do pleito do requerido, apenas para o fim de 

se determinar o levantamento do saldo remanescente dos depósitos 

existente nos autos em seu favor

Assim, certificado o decurso do prazo para impugnação da presente 

decisão, bem como do decurso do prazo previsto no provimento 68 do 

CNJ, proceda-se o levantamento dos valores remanescente nos autos em 

favor do requerido e então promova-se o arquivamento do feito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Tangará da Serra, 16 de maio de 2018

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 1478 Nr: 187-36.1995.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALGODOEIRA ITAMARATI AGRO INDUSTRIAL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO FRANCISCO DE MENDONÇA BOFF, 

MARIA ANGÉLICA DA SILVA BOFF, CARLOS LEITE ARAGONES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

Tiago Shioji Tiuman - OAB:21461/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para que apresente preparo da carta precatória, 

calculo atualizado do debito e cópia da procuração, no prazo de 10 (dez) 

dias n na carta precatória n. 001/1.18. 0048386-5 (CNJ 

0075975-39.2018.8.21.0001) na vara de cartas precatórias cíveis da 

comarca de Porto Alegre RS, Conforme oficio de folhas 326.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 62237 Nr: 3775-31.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDETE APARECIDA FRARE, JAIRO JOSE 

DOS SANTOS AYRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABIDIAS JOSÉ DE SOUZA JUNIOR 

- OAB:, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO VICENTE LEON - 

OAB:2249

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA POR MEIO DE SEU ADVOGADO, da 

expedição de intimação do autor do alvará eletrônico de n. 404313-8/2018, 

Valor R$ 257,15 E N. 404315-4/2018, VALOR 115,59, beneficiário Banco 

da Amazônia.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 197058 Nr: 12478-67.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSARIA MAURICIA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO ALVAREZ DE 

CAMPOS JUNIOR - OAB:6702

 Processo Crime nº. 12478-67.2015.811.0055 – Cód. 197058

VISTOS EM CORREIÇÃO.

 1) Considerando que o cálculo de pena aponta que a recuperanda esta 

perto de cumprir o requisito temporal para obtenção da progressão de 

regime, DETERMINO COM URGÊNCIA que seja realizado programa 

individualizador da pena pela equipe da Cadeia Feminina, no prazo de 03 

(três) dias.

2) REQUISITE-SE, ainda, atestado de conduta carcerária da recuperanda 

ao Diretor (a) da unidade, no mesmo prazo acima assinalado.

3) Tudo providenciado MANIFESTE-SE o Ministério Público.

4) Ciente da Guia Definitiva juntada aos autos de fls. 154/155.

Cumpra-se. Às providências.

 Tangará da Serra - MT, 15 de Maio de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 250363 Nr: 16984-18.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FAUSTINO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): José Faustino da Cruz, Cpf: 45925968115, Rg: 866.593 

SSP MT Filiação: Anésio Anselmo da Cruz e Florisbela Faustino, data de 

nascimento: 27/04/1953, brasileiro(a), natural de Ribeirão bonito-PR, 

casado(a), operador de máquinas, Endereço: Rua 18, 1464-S, Bairro: 

Jardim Tapirapua, Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:CITAÇÃO para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a 

sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação. Cientificando-os de que 

decorrido o prazo sem resposta, será nomeado para oferecê-la o 

Defensor Publico atuante nesta comarca.

Resumo da inicial:Em 14.01.2017, o denunciado subtraiu para si, ou pra 

outrem, com abuso de confiança, coisa alheia movel, pertencente ao 

supermercado Big Master

Decisão/Despacho:Autos nº 16984-18.2017.811.0055 – Cód. 250363 

VISTOS EM CORREIÇÃO. I – Defiro o requerimento do Ministério Público de 

fls. 37. II – Promova-se a citação edilícia do requerido para se manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias. III – Transcorrido o prazo do edital, sem 

manifestação, nomeio o nobre Defensor Público desta Comarca, para que 

apresente as contrarrazões. Citem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Tangará da Serra, 10 de Maio de 2018. FRANCISCO NEY 

GAÍVA, JUIZ DE DIREITO

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 214816 Nr: 5877-11.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI TEIXEIRA FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CAMPOS BORGES - OAB:11199/MT

 Intimação do patrono do reeducando para manifestar-se quanto ao 

calculo de pena anexo aos autos, no prazo legal.

Ingrid Balconi

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 277625 Nr: 7118-49.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.VÁRZEA GRANDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO GARCIA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEY FÁTIMA NEVES - 

OAB:10737

 Autos nº: 7118-49.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 277625.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 13 de junho de 2018, às 14h50min, para realização da 

audiência de interrogatório do réu João Garcia Neto, que deverá ser 

INTIMADO a comparecer devidamente acompanhado de advogado, sob as 

penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 24 de abril de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 277395 Nr: 6890-74.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.ARIPUANÃ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANI FEITOSA LADISLAU MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7717-B

 Autos nº: 6890-74.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 277395.

 Vistos.
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 1) DESIGNO o dia 13 de junho de 2018, às 14h10min para oitiva da 

testemunha Roberto Carlos de Souza Cruz, que deverá ser INTIMADA a 

comparecer, para o fim de ser ouvida, sob as penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 23 de abril de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 275375 Nr: 5291-03.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTANIEL COSTA DA SILVA, PAULO SOARES 

CALADO, CLEVERSON OLIVEIRA DAVID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Pinheiro Marques - 

OAB:17874/0, Samuel de Oliveira Varanda - OAB:22973/0

 Autos nº: 5291-03.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 275375.

Vistos etc.

1. Analisando a resposta apresentada pelo réu e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de junho de 

2018, às 16:00 horas.

2. INTIMEM-SE os réus para comparecimento, a fim de serem interrogados.

 2.1) REQUISITEM-SE os réus junto à Direção do estabelecimento penal 

onde se encontram custodiados para comparecimento à audiência, a fim 

de serem interrogados.

3. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas em comum (fls. 07 verso).

4. REQUISITE-SE, junto ao Comando respectivo, as testemunhas militares, 

para comparecer à audiência supra designada.

5. CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Advogado dos réus. CUMPRA-SE.

Tangará da Serra, 14 de maio de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 225447 Nr: 14594-12.2016.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS PEREIRA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 14594-12.2016.811.0055 – código 225447

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

RÉU(S): RUBENS PEREIRA VIEIRA

INTIMANDO: Indiciado(a): RUBENS PEREIRA VIEIRA, Cpf: 99119625120, 

Rg: 1206441-6 SSP MT Filiação: Iracy Pereira Vieria e Jose Nilde Vieira, 

brasileiro(a), , Endereço: Atualmente em Local incerto ou Desconhecido.

FINALIDADE: CITAÇÃO do Acusado acerca da presente Medida Protetiva, 

para, querendo, no prazo de 5 dias para contestar o pedido, indicando as 

provas que pretende produzir. Deve também, no mesmo ato, ser o 

representado cientificado da conseqüência disposta no art. 307 do CPC, 

ou seja, de que em não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão 

aceitos pelo requerido, como verdadeiros, os fatos alegados pela 

requerente; caso em que o juiz decidirá dentro em 5 (cinco) dias, sem que 

isso surta qualquer efeito na seara do direito penal, eventualmente 

aplicável ao caso em comento, bem como a INTIMAÇÃO do mesmo das 

medidas protetivas deferidas nos autos, quais sejam: 1 - Proibição ao 

representado RUBENS PEREIRA VIEIRA, de se aproximar da substituída 

REGINA GUEDES SILVA, seus familiares e testemunhas, fixando o limite de 

100 metros mínimos de distância dos mesmos, sob pena de ser detido e 

processado pelo delito de desobediência (art. 330, do CP) caso seja 

encontrado em tal situação, sem prejuízo da análise de prisão preventiva, 

possibilitada pelo art. 313, inciso IV, do CPP, com a redação dada pelo art. 

42, da lei 11.340/2006; 2 – Afastamento do autor da violência do lar, 

domicílio ou local de convivência; 3 – Proibição do autor da violência de 

manter contato com a ofendida, seus familiares e das testemunhas por 

qualquer meio de comunicação; 4 – Proibição de freqüentar a residência 

da vítima, e local de trabalho, visando preservar a integridade física e 

psicológica da ofendida; e 5 – Determino a separação de corpos entre o 

casal.

DECISÃO/DESPACHO: Autos nº 14594-12.2016.811.0055 – 225447 

Vistos. Trata-se de pedido de providências protetivas (cautelares), feito 

por Regina Guedes da Silva, em decorrência das ameaças sofridas no 

âmbito das relações domésticas, abarcados pela Lei Maria da Penha. 

Consta no presente informativo (ofício nº 306/2016/DEDM/BSS) que a 

vítima procurou a Depol relatando que seu ex-companheiro Rubens Pereira 

Vieira a ameaçou. Vê-se às fls. 06/08, pedido de providências que se 

encontra em sintonia com o art. 12 da lei de regência, razão pela qual 

determino o processamento do feito. Primeiramente cabe ressaltar que a 

Lei nº 11.340/2006 em seu art. 7º e incisos aduz: Art. 7o São formas de 

violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: I - a violência 

física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou 

saúde corporal; II - a violência psicológica, entendida como qualquer 

conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da auto-estima ou que 

lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar 

ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante 

ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância 

constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, 

exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe 

cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; III - a violência 

sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a 

manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante 

intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a 

comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a 

impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao 

matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, 

chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de 

seus direitos sexuais e reprodutivos; IV - a violência patrimonial, entendida 

como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição 

parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos 

pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os 

destinados a satisfazer suas necessidades; V - a violência moral, 

entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou 

injúria. Analisando o conjunto probatório já acostado aos autos, 

consistente no boletim de ocorrências e termo de declaração da vítima, 

constato que o pedido, por ora, merece guarida. Diante disso, 

demonstrada a ocorrência da violência doméstica, tenho que a requerente 

possui o direito às medidas protetivas descritas no Capítulo II, da lei de 

regência. Posto isso, com arrimo nestes fundamentos e no art. 19, e 22 da 

citada lei, determino: 1 - Proibição ao representado RUBENS PEREIRA 

VIEIRA, de se aproximar da substituída REGINA GUEDES SILVA, seus 

familiares e testemunhas, fixando o limite de 100 metros mínimos de 

distância dos mesmos, sob pena de ser detido e processado pelo delito de 

desobediência (art. 330, do CP) caso seja encontrado em tal situação, sem 

prejuízo da análise de prisão preventiva, possibilitada pelo art. 313, inciso 

IV, do CPP, com a redação dada pelo art. 42, da lei 11.340/2006; 2 – 

Afastamento do autor da violência do lar, domicílio ou local de convivência; 

3 – Proibição do autor da violência de manter contato com a ofendida, 

seus familiares e das testemunhas por qualquer meio de comunicação; 4 – 

Proibição de freqüentar a residência da vítima, e local de trabalho, visando 

preservar a integridade física e psicológica da ofendida; e 5 – Determino a 
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separação de corpos entre o casal. Com fundamento no artigo 22, § 3º da 

Lei 11.340/2006, visando garantir a efetividade das medidas protetivas de 

urgência, requisito auxilio da força policial, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

e os policiais agirem com as cautelas necessárias, visando o cumprimento 

da medida de forma pacífica, devendo estes acompanhar o indiciado na 

retirada de seus objetos da residência da vítima. Ademais, deverá o 

representado ser alertado de que em caso de descumprimento desta 

decisão, PODERÁ SER DECRETADA A SUA PRISÃO PREVENTIVA, sem 

prejuízo de aplicação de outras sanções penais cabíveis. Caso o 

representado não seja localizado para intimação da presente decisão 

determino desde já sua INTIMAÇÃO FICTA, via edital, pelo prazo de 

noventa dias. Em arremate, sirva excepcionalmente a presente decisão 

como mandado, bem como, proceda-se a distribuição ao Oficial de Justiça 

Plantonista. Tendo em mira que as medidas de proteção possuem natureza 

autônoma e caráter satisfativo, conforme predomina o atual entendimento 

jurisprudencial, e considerando o que dispõe o art. 13 da lei em comento, 

penso que no caso devem incidir algumas disposições do Código de 

Processo Civil afetas ao processo cautelar. Sendo assim, com espeque 

no art. 306 do CPC, determino que o representado ao ser intimado do 

deferimento das medidas, seja também, citado, para querendo, no prazo 

de 5 (cinco) dias, contestar o pedido, indicando as provas que pretende 

produzir. Deve também, no mesmo ato, ser o representado cientificado da 

conseqüência disposta no art. 307 do CPC, ou seja, de que em não sendo 

contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos pelo requerido, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela requerente; caso em que o juiz 

decidirá dentro em 5 (cinco) dias, sem que isso surta qualquer efeito na 

seara do direito penal, eventualmente aplicável ao caso em comento. 

Comunique-se o Ministério Público (§1º do art. 19 da Lei 11.340/2006). Às 

providências. Cumpra-se. Tangará da Serra, 16 de setembro de 2016. 

João Francisco Campos de Almeida Juiz de Direito

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ROBSON CARLOS 

PEREIRA DOS SANTOS, digitei.

Tangará da Serra - MT, 15 de maio de 2018.

Graziela de Jesus Alves

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 194490 Nr: 10523-98.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIMAR SALDANHA LIMA, JOSÉ LUIZ 

CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENIS AUGUSTO MONTEIRO 

LOPES - OAB:2433, MAIELE ROGO MASCARO NOBRE - OAB:5122/RO, 

NATIANE CARVALHO DE BONFIM - OAB:6933/RO, SERGIO FERNANDO 

CESAR - OAB:7449/RO

 Proceder a intimação do Advogado do réu para tomar ciência acerca da 

Carta Precatória expedida com a finalidade de proceder a intimação e o 

interrogatório do réu Claudimar Saldanha Lima a qual será encaminhada a 

Comarca de Porto Velho -RO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 179534 Nr: 21599-56.2014.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MISAEL RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.878-MT, JOSE SERAFIM DE ALMEIDA - OAB:16.840/MT

 Ex positis, REVOGO as medidas protetivas aplicadas às fls. 10/11 em 

favor da vítima Veranilce de Oliveira Paz e, com espeque no art. 487, III, 

alínea “c”, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, a presente ação.NOTIFIQUE-SE o Ministério 

Público e a Defesa técnica do ofensor.Oportunamente, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra, 23 de abril de 2018.Anna Paula 

Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 155754 Nr: 4377-12.2013.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CISC TANGARÁ DA SERRA - CENTRO INTEGRADO DE 

SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONY VON BATISTA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 3.659-A

 Ex positis, REVOGO as medidas protetivas aplicadas em favor da vítima 

Myrian Cardoso Oliveira às fls. 10/11 e, com espeque no art. 487, III, alínea 

“c”, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, a presente ação.NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defesa do 

ofensor.Oportunamente, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra, 

23 de abril de 2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001280-11.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA DE OLIVEIRA TONIAL GAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA AGATA GARCIA CAJANGO OAB - MT12612/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINS DA COSTA & CIA LTDA (REQUERIDO)

OPERADORA DE SHOPPING CENTER ELDORADO LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 31/10/2018, às 16h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001279-26.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO PASTERNACK GONCALVES (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 31/10/2018, às 16h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001281-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER VIEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 31/10/2018, às 16h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001267-12.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA LEANDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 31/10/2018, às 13h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001268-94.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA LEANDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 31/10/2018, às 13h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001269-79.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO COUTO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERRIQUE DE SOUZA MENDONCA OAB - MT23410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARRASCO & SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 31/10/2018, às 14h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001276-71.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO EMILIO DA COSTA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 31/10/2018, às 15h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001278-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDES PAULO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 31/10/2018, às 15h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001284-48.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DUTRA OAB - MT0004470A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 31/10/2018, às 14h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001290-55.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DARLAN CARVALHO DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 07/11/2018, às 14h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000500-71.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE MIGUEL DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000488-57.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA DA CONCEICAO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000396-79.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTO NASCIMENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000396-79.2018.8.11.0055 Autor: Adalto Nascimento de Oliveira 

Réu: Banco Bradesco S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Pois bem. Depreende-se dos autos que o autor foi negativado por ordem 

da ré, por uma dívida no valor total de R$ 574,95 (quinhentos e setenta e 

quatro reais e noventa e cinco centavos), como prova certidão de 

restrição anexa aos autos (cf. ID n. 11844257). Todavia, afirma 

peremptoriamente o autor que desconhece a dívida em questão, por não 

ter contratado o serviço prestado pela ré, razão pela qual a inclusão de 

seu nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, sofreu danos de ordem moral. Diante da afirmação da 

parte autora de que a inscrição foi indevida, cabe à ré demonstrar a 

regularidade da dívida constituída e mantida em nome da autora, nos 

termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. A ré, em sua contestação, afirma que os serviços foram 

devidamente contratados e que as cobranças em questão são 

decorrentes de exercício regular de direito, inexistindo cobrança indevida, 

tampouco dano moral decorrente desta. Analisando o acima narrado, bem 

como a prova produzida nos autos e a distribuição do ônus probatório in 

casu, resta controversa a contratação pelo autor, a negativação advinda 

da cobrança por este e as consequências daí advindas. Neste cotejo, 

reputo assistir parcial razão ao autor. Embora ré alegue que houve 

contratação de seus serviços, não há qualquer comprovação da 

ocorrência do referido pacto (sequer telas sistêmicas foram juntadas aos 

autos, sublinhe-se). Assim, uma vez invertido o ônus probatório, caberia a 

ré demonstrar que a pactuação de fato ocorreu, situação inexistente nos 

autos. A falta de cautela da empresa em seu procedimento de 

contratação, acarretando a cobrança de pessoa que não contratou os 

serviços, é ato ilícito que gera dever de reparar. Não é outro o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

conforme julgados abaixo colacionados: [...].Todo aquele que se disponha 

a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a 

inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao 

crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, 

independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é 

presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A 

indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere 

em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual 

foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a 

outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Na 

indenização por dano moral, os juros moratórios devem incidir a partir da 

data do arbitramento. (Ap 149082/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 

11/03/2015) (grifo nosso). [...] O fornecedor tem o dever de conferir de 

modo adequado os documentos de identificação do contratante no ato da 

celebração do contrato, e, se se sujeita aos riscos de uma contratação 

mais célere e simples, a lhe proporcionar ganhos, deve arcar com as 

consequências de tal risco, respondendo pelos danos que possa causar 

a terceiros. (Ap 26910/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/04/2015, Publicado no DJE 22/04/2015) 

Nesse diapasão, comprovada a existência de fraude realizada por terceiro 

no presente caso, necessária é a declaração de inexistência do negócio 

jurídico em relação ao autor. Por fim, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

compensação, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Neste sentido é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA NO 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. REEXAME DE 

PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Esta eg. Corte 

pacificou o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do 

nome do consumidor em cadastro negativo de crédito configura, por si só, 

dano in re ipsa, o que implica responsabilização por danos morais. 2. No 

caso, o eg. Tribunal de origem concluiu que o nome do autor foi mantido 

indevidamente no cadastro de inadimplentes. Rever essa conclusão 

demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, a atrair o óbice da 

Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 

838.709/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

17/03/2016, DJe 13/04/2016) (grifos inexistentes no original). Logo, 

comprovada que a inscrição no cadastro de inadimplentes foi indevida, 

bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo 

causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso 

ocorreu em consequência da circunstância provada consubstanciada no 

referido ato ilícito. Reputo assim existente a relação jurídica obrigacional 

entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano 

causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição econômica e profissional do lesado, 

a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a 

sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como 

a extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido do autor, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para: a) Declarar a 

inexistência do débito inscrito no cadastro de inadimplentes em nome do 

autor, e, por consequência, os declarar inexigíveis; b) Determinar que a 

empresa promova a exclusão do autor do cadastro de inadimplentes, em 

relação aos débitos 004637572000046FI e 004637572000046EC; c) 

Condenar a ré ao pagamento ao autor do valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) a título de danos morais, pela negativação indevida, com juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data 

da inscrição indevida (Súmula 54 – STJ), e correção monetária, pelo INPC, 

a partir do arbitramento (Súmula 362 – STJ). Sem custas nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 08 de maio de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 
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9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 08 de maio 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000299-79.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-03.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DE JESUS OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010144-50.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI MARILENE BALDIN BRUNETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELO7 SERVICOS DE INFORMATICA S.A. (REQUERIDO)

MOIP PAGAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA HIMMELSTEIN CAPELHUCHNIK OAB - SP345203 (ADVOGADO)

CRISTIANE RODRIGUES OAB - SP304054 (ADVOGADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000400-19.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NUBIA DE SOUZA BARBOSA (EXECUTADO)

 

INTIMO a Parte Exequente para se manifestar a respeito da certidão do sr. 

Oficial de Justiça, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000741-79.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAYARA MARCELA DE SOUZA GODOI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS OAB - MT12759/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 14 de maio 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000056-72.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BEDIN BIASOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE BEDIN BIASOTTO OAB - MT0009183A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALCEU SASSI (EXECUTADO)

ANITA BRANDTNER SASSI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que se esgotaram todos os meios para garantir a 

execução, defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade de 

contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC 

de 2015, prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro ou ativos 

financeiros. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o 

executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015 e designe-se 

data para audiência de conciliação (art. 53 e §§, da Lei nº 9.099/95). 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 14 de maio de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000330-36.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCHINI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PORTAL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR
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VISTOS Considerando que se esgotaram todos os meios para garantir a 

execução, defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade de 

contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC 

de 2015, prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro ou ativos 

financeiros. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o 

executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015 e designe-se 

data para audiência de conciliação (art. 53 e §§, da Lei nº 9.099/95). 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 14 de maio de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010826-39.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PLINIO PERIOLO PADILHA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO LEONARDO TATSCH PEREIRA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido do exequente para inclusão da pessoa física no 

polo passivo da execução, porquanto, em razão da natureza da empresa, 

há “confusão” entre os patrimônios da pessoa jurídica e da pessoa física. 

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica: TRF1-0215193) TRIBUTÁRIO E 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO REGIMENTAL. FIRMA 

INDIVIDUAL. PRINCÍPIO DA UNICIDADE PATRIMONIAL. RESPONSABILIDADE 

ILIMITADA DO TITULAR. 1. Em se tratando de empresa individual, 

prevalece o princípio da unicidade patrimonial, não havendo distinção entre 

o patrimônio da pessoa jurídica e o da pessoa física, tanto que só pode 

operar sob "firma" baseada no nome civil do empresário, a torná-lo 

ilimitadamente responsável pelas obrigações contraídas pela empresa 

(artigo 1.156 c/c o art. 1.157 do Código Civil). 2. O redirecionamento 

pressupõe a dualidade sócio/sociedade, com personalidades jurídicas 

autônomas e patrimônios separados. Sendo a sociedade individual uma 

ficção jurídica e havendo confusão patrimonial entre pessoa física e 

jurídica, responde o seu titular, pessoal e ilimitadamente, pelas obrigações 

sociais, caso dos autos. 3. Agravo regimental provido para determinar a 

inclusão do titular da firma individual no polo passivo da execução fiscal. 

(Agravo  Reg imen ta l  no  Ag ravo  de  Ins t rumen to  n º 

2009.01.00.024629-1/BA, 8ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. Leomar 

Barros Amorim de Sousa, Rel. Convocado Clodomir Sebastião Reis. j. 

16.08.2013, unânime, DJ 30.08.2013). TRF4-0460007) TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. MASSA FALIDA. FIRMA INDIVIDUAL. 

REDIRECIONAMENTO. RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. 

1. Em se tratando de empresário individual, o patrimônio da pessoa natural 

se confunde com o da empresa, possibilitando o arrebatamento de todos 

os bens que integram o patrimônio do empresário, salvo os impenhoráveis 

por força de lei. 2. Desnecessário o redirecionamento da execução fiscal 

contra a pessoa natural, vez que não há distinção entre a personalidade 

jurídica da empresa e de seu titular 3. Após a citação, poderá a execução 

fiscal seguir seu curso contra a pessoa natural. (Apelação Cível nº 

5017004-36.2012.404.7100/RS, 1ª Turma do TRF da 4ª Região, Rel. Joel 

Ilan Paciornik. j. 24.09.2014, unânime, DE 25.09.2014). Considerando que 

não houve o adimplemento da obrigação, verifico que se esgotaram todos 

os meios para garantir a execução, motivo pelo qual defiro a penhora 

através de bloqueio e indisponibilidade de contas on-line através do 

sistema Bacen-Jud, conforme requerimento formulado pelo exequente, 

consoante autoriza do art. 854, do Código de Processo Civil de 2015. No 

mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC de 2015, prioriza que a 

penhora recaia sobre dinheiro ou ativos financeiros. Uma vez efetivada 

com sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 

2º, do CPC de 2015 e designe-se data para audiência de conciliação (art. 

53 e §§, da Lei nº 9.099/95). Junte-se cópia do termo de penhora on-line. 

Caso a diligência tenha sido inexitosa, intime-se o exequente para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra, 14 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012038-95.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GLACI APARECIDA VIGILATO AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO AILTON DA SILVA OAB - MT17070/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS (REQUERIDO)

COMPACTA COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora e considerando que o executado já interpôs 

embargos, intime-se o exequente para impugnação aos embargos no 

prazo de 10 (dez) dias. Junte-se cópia do termo de penhora on-line. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 14 de maio de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010146-20.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR GOMES VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA- SECRETARIA DE SAÚDE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA OAB - MT0013978S-A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MATO GROSSO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA 

Autos n. 8010146-20.2017.8.11.0055 Ação: Obrigação de Fazer com 

pedido de Antecipação de Tutela Específica Reclamante: OSMAR GOMES 

VIEIRA Reclamados: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE e ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE 

ESTADO DE SAÚDE PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO Dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995, c/c artigo 27, da lei n. 

12.153/2009. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de obrigação de fazer com 

pedido de tutela antecipada, promovido por OSMAR GOMES VIEIRA em 

desfavor de MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA E ESTADO DO MATO 

GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, pleiteando que referidos 

entes públicos forneçam o procedimento cirúrgico de PROCEDIMENTO 

CIRÚRGO DE INJEÇÃO INTRA VITREA DE ANTI ANGIOGÊNICO (EYLIA OU 

LUCENTIS) EM OLHO DIREITO. Os promovidos apresentaram defesa pela 

improcedência da demanda. Deferida a antecipação de tutela em virtude 

da urgência comprovada da demanda. No mais, dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995, c/c artigo 27, da lei n. 

12.153/2009. O feito oportuniza o julgamento antecipado, na forma do art. 

355, I, porque a demanda não exige a produção de provas, considerando 

que a matéria versada é unicamente de direito. Antes de adentrar-se no 

mérito da demanda, necessário decidir as preliminares aventadas. De 

início, não acolho o pedido de extinção do processo por ilegitimidade 

passiva, suscitada pelo reclamado Município de Tangará da Serra/MT, que 

atribui a responsabilidade pelo procedimento pleiteado ao Estado de Mato 

Grosso. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o dever da União, dos 

Estados e dos Municípios realizarem todos os procedimentos necessários, 

dentro das suas competências, ao benefício da saúde de seus cidadãos, 

tem matriz na Constituição Federal, tendo sido objeto de regulamentação 

na legislação infraconstitucional. A Constituição Federal, em seus artigos 

196 e seguintes, deixa claro que a saúde é um direito de todos e dever do 
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Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e ao acesso universal às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação. Essas ações e serviços 

públicos de saúde devem ser desenvolvidos de forma integrada, embora 

descentralizada, através de um sistema único (art. 198), do qual fazem 

parte a União, os Estados e os Municípios. Essa solidariedade é de custeio 

e de promoção, incluindo realização de cirurgia a pacientes necessitados, 

serviços de saúde em geral, consultas médicas, e fornecimento de 

medicamentos e produtos à proteção da saúde. Nesse sentido, a 

jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II, E 

535, II, DO CPC. AUSÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

REMÉDIO. EFICÁCIA. SÚMULA 7/STJ. SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, 

ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL.1. As matérias reputadas 

omissas pelo recorrente - necessidade da medicação e sua inclusão em 

lista do SUS - foram enfrentadas pelo Tribunal de origem. Pelos mesmos 

motivos, não há falar em contrariedade aos arts. 165, 458, II, e 535, II, do 

CPC, porquanto aludidas questões foram decididas com fundamentos 

claros, nos limites da lide.2. De outra parte, rever as conclusões tiradas 

dos elementos fático-probatórios dos autos, a respeito da eficácia da 

medicação que se pretende obter para o tratamento de Lúpus, é medida 

vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ..3. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da 

responsabilidade solidária e da competência comum dos entes federados, 

de forma que qualquer um deles pode responder por demanda cujo objeto 

seja a tutela à saúde.4. Agravo regimental a que se nega provimento?. 

(AgRg no AREsp 532.487/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 26/09/2014) No mais, o dever de 

viabilizar o exercício do direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, 

compreendendo na expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 

30, inciso VII, ambos da CF. Assim, a responsabilidade solidária confere à 

parte reclamante a faculdade de escolher quem irá ser demandado para 

satisfazer a obrigação. Pode ser um ou outro obrigado ou, ainda, todos 

eles, de modo que não merece vingar a alegação de ilegitimidade passiva. 

Pois bem. Compulsando o feito, verifica-se que estão presentes os 

pressupostos objetivos de desenvolvimento válido e regular do processo, 

bem como as condições da ação, e, não havendo outras preliminares a 

apreciar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. No tocante 

ao pedido formulado pelo reclamante, faz-se necessário rememorar o 

disposto na Constituição Federal, especialmente o que consta em seu art. 

1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa 

humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à 

vida, como um dos direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por 

sua vez, inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, 

assim como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 

200, o direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. Nesse 

sentido: O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental 

que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida (STF ? 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. 

CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o 

art. 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o 

art. 198 que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: “A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz ? DJU 

21.01.2004 p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. O reclamado invoca 

as normativas do SUS para eximir-se da sua responsabilidade, o que, 

entende-se, não merece prosperar, porque nenhuma norma 

infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a norma constitucional 

que dá a solidariedade dos entes da nação na promoção da saúde. 

Impertinente, ainda, o pedido de revogação da aplicação de multa diária, 
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posto que não houve aplicação de multa na decisão que antecipou os 

efeitos da tutela. Assim, imperiosa a procedência do pleito inicial, com o 

deferimento da realização do procedimento que necessita a parte 

reclamante, pois provou com os documentos encartados aos autos a sua 

necessidade. No que concerne ao pedido de que sejam condenados os 

reclamados a disponibilizarem todo o tratamento de saúde necessário ao 

restabelecimento da promovente opino pela improcedência, uma vez que o 

pleito, como formulado, não atende aos requisitos do art. 324 , do Código 

de Processo Civil de 2016, por ausência da exigida especificação legal, 

assim como porque não é possível, no âmbito dos Juizados Especiais, a 

prolação de sentenças ilíquidas, diante do disposto no art. 38, parágrafo 

único, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. Ainda, consta 

nos autos que o procedimento vindicado foi realizado na rede privada face 

o descumprimento da liminar por parte dos entes públicos, após 

apresentação de orçamentos, mediante a liberação dos valores 

bloqueados via Alvará e que a parte promovente prestou contas do valor 

liberado. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO POR JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO em favor de OSMAR GOMES 

VIEIRA para o fim de condenar definitivamente o MUNICÍPIO DE TANGARÁ 

DA SERRA e o ESTADO DE MATO GROSSO, solidariamente, a fornecerem 

à parte reclamante PROCEDIMENTO CIRÚRGO DE INJEÇÃO INTRA VITREA 

DE ANTI ANGIOGÊNICO (EYLIA OU LUCENTIS) EM OLHO DIREITO, 

conforme prescrição médica, pelo valor máximo de 60 (sessenta) salários 

mínimos. Deixo expressamente ressaltado que, em caso de eventual 

cumprimento de sentença, esta deverá observar o valor máximo acima 

informado, de 60 (sessenta) salários mínimos, que é o limite do valor das 

causas que tramitam neste Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Defere-se o benefício de Justiça Gratuita. Com espeque no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, julga-se extinto o processo COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, confirmando a decisão de antecipação de tutela nos moldes 

dessa sentença. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o 

presente projeto de sentença à apreciação do MM. Juiz de Direito. Tangará 

da Serra/MT, 11 de maio de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos 

etc. Trata-se de procedimento da fazenda pública que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995 c/c a Lei 12.153/2009, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 11 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011448-21.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO)

VALNETE DALA BONA OAB - MT0022482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODARLY MUDO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que se esgotaram todos os meios para garantir a 

execução, defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade de 

contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC 

de 2015, prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro ou ativos 

financeiros. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o 

executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015 e designe-se 

data para audiência de conciliação (art. 53 e §§, da Lei nº 9.099/95). 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. No mais, verifico que 

sobreveio petição conjunta das partes, requerendo a suspensão da 

execução e a homologação de acordo. Porém, da maneira como formulado 

o pedido, não há possibilidade de ser atendido. Embora afirmem no acordo 

que não há novação e estejam pedindo a suspensão da execução após o 

adimplemento da obrigação objeto da transação, requerem desde logo a 

homologação, ressaltando inclusive que desistem do prazo recursal. 

Tendo em vista que não há como, ao mesmo tempo, homologar a 

transação e suspender a execução, determino a intimação das partes a 

fim de que, em 10 dias, se manifestem o que realmente pretendem com o 

pacto em questão, tudo sob pena de extinção do processo sem resolução 

do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 14 de maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010959-18.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HOTEL E RESTAURANTE LONDRES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0005475A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE BRAVO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TADEU CESARIO DA ROSA OAB - MT0018331A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Junte-se cópia do termo de 

penhora on-line. Tendo em vista que a diligência foi infrutífera, passo à 

análise do requerimento para penhora do salário da devedora. O disposto 

no art. 833, IV, do CPC de 2015, não pode servir de escudo protetor à 

inadimplência, de forma a que, tratando-se de devedor assalariado, se 

veja totalmente imune às conseqüências do débito assumido, tornando 

vazia a finalidade legal de satisfação do credor e da solução do conflito 

posto em Juízo. Essa assertiva se aplica com ainda maior amplitude no 

âmbito dos Juizados Especiais, diante dos seus princípios próprios, em 

especial o princípio da efetividade, segundo o qual o processo deve 

apresentar-se como instrumento apto para resolver o litígio. Por outro lado, 

o executado deve responder por seus débitos sem, no entanto, 

comprometer o seu sustento e de sua família, de modo que a execução, 

ex vi legis, deve ser procedida de maneira que menos lhe seja gravosa. A 

impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, em nosso sentir, 

abrange tão-somente o salário pago mensalmente ao devedor destinado 

ao seu sustento e da sua família. Assim, o limite de 30% sobre o salário do 

devedor pode ser penhorado, ainda mais no caso como o em apreço, em 

que o valor bloqueado foi insuficiente para o pagamento do crédito 

exeqüendo. A jurisprudência é iterativa nesse sentido: JECCAM-0000235) 

JUIZADOS ESPECIAIS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PENHORABILIDADE DE CONTA SALÁRIO PARA CUMPRIMENTO DA 

SENTENÇA. ART. 649 DO CPC. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 

PERCENTUAL DE 30% QUANDO NÃO DEMONSTRADO QUE A CONTA É 

EXCLUSIVAMENTE DESTINADA A SALÁRIO, SENDO UTILIZADA COMO 

CONTA-CORRENTE PARA RECEBIMENTO DE OUTROS VALORES. ARTS. 

655-A, § 2º, E 656, § 2º, TODOS DO CPC. RESERVA DO NECESSÁRIO À 

SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR, BEM COMO, À SATISFAÇÃO DA 

CREDORA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO 

EM PARTE. (Recurso Inominado nº 0210093-25.2011.8.04.0015, 3ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais/AM, Rel. Rogério José da Costa Vieira. j. 

27.09.2013). JECCBA-0021971) MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON-LINE EM CONTA-CORRENTE 

DA DEVEDORA. ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA A SATISFAÇÃO 

DO CRÉDITO. A IMPENHORABILIDADE SOBRE OS RENDIMENTOS NÃO 

PODE SER VISTA COMO REGRA ABSOLUTA. Deve ser examinada à luz 

da situação em concreto e analisada em harmonia com o princípio da 

efetividade da justiça. Possibilidade de recair a constrição sobre 

percentual do valor do salário. Limitação a 30% dos valores depositados. 

Segurança denegada. (Processo nº 0000056-33.2013.805.9000-1, 4ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/BA, Rel. Martha 

Cavalcanti Silva de Oliveira. unânime, DJe 12.08.2013). JECCMT-005681) 

SÚMULA DO JULGAMENTO (ART. 46 DA LEI 9.099/95) - RECURSO 

INOMINADO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - DÉBITO INCONTROVERSO - 

EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE 
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SALÁRIO - PENHORA MANTIDA NO PERCENTUAL DE TRINTA POR CENTO 

DOS PROVENTOS - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL - APLICAÇÃO 

ANALÓGICA DO DECRETO FEDERAL 4.961/04 C/C ART. 45 DA LEI 

8.112/90 - SENTENÇA MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - 

RECURSO IMPROVIDO. Não se revela ilegal vincular, mediante penhora, o 

pagamento de débito incontroverso, consubstanciado em sentença 

condenatória transitada em julgado, ao percentual de 30% (trinta por 

cento) dos proventos do devedor, em interpretação analógica ao Decreto 

Federal 4.961/2004 c/c art. 45 da Lei 8.112/90. Recurso improvido. A parte 

recorrente pagará as custas processuais e honorários de advogado, que 

fixo em 20% sobre o valor da causa, verbas cuja exigibilidade fica 

condicionada à comprovação de que, no lapso de 05 (cinco) anos, cesse 

sua condição de pessoal legalmente pobre - Lei nº 1.060/50, art. 12. 

(Recurso Cível Inominado nº 4/2012, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. João Bosco Soares da Silva. j. 

05.07.2012, unânime, DJe 15.08.2012). JECCRO-0001651) EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. PENHORABILIDADE E BLOQUEIO DO SALÁRIO. PERCENTUAL 

RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. A impenhorabilidade do salário é a regra, 

porém, deve-se ponderar caso a caso, diante da relativização dos 

princípios, a fim de observar o princípio da dignidade da pessoa, mas 

também possibilitar o cumprimento do negócio jurídico entabulado entre as 

partes. Recaindo a penhora em percentual razoável, não implicando 

prejuízo do sustento do devedor e de sua família, deve esta ser mantida, 

face o dever de cumprimento das obrigações pactuadas. (Recurso 

Inominado nº 1001956-42.2010.8.22.0601, Turma Recursal de Porto Velho 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/RO, Rel. Franklin Vieira dos 

Santos. j. 10.05.2013, unânime, DJe 15.05.2013). Com tais considerações, 

DEFIRO o requerimento do evento 40, determinando a expedição de ofício 

ao empregador do executado, sendo a empresa PROCAR SOM E 

ASSESSÓRIOS – EMERSON PEQUENO DE SOUZA-ME, CNPJ Nº 

00.532.467/0001/82, localizada no endereço informado nos autos, para 

que proceda depósito mensal na Conta Única do Poder Judiciário, do valor 

correspondente a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do 

devedor, até o limite do valor exequendo. Uma vez efetivada com sucesso 

a penhora, com o bloqueio de valores até o limite ora estabelecido, 

certifique-se, lavre-se o respectivo termo e intime-se o executado para, 

querendo, apresentar embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do 

CPC - Enunciado nº 142 do FONAJE), porquanto se trata de procedimento 

de cumprimento de sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 

14 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001263-72.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE MARIA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FERREIRA DA SILVA OAB - MT22539/O (ADVOGADO)

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 25 de Outubro de 2018, às 09h30min.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012125-51.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELENA RAIMUNDO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 14 de maio 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-17.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE MARQUES TOMAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000426-17.2018.8.11.0055 Autora: Edilaine Marques Tomaz 

Réu: Banco Bradesco S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Pois bem. Depreende-se dos autos que a autora foi negativada por ordem 

da ré, por uma dívida no valor de R$ 333,27 (trezentos e trinta e três reais 

e vinte e sete centavos), como prova certidão de restrição anexa aos 

autos (cf. ID n. 11888325). Todavia, afirma peremptoriamente a autora que 

desconhece a dívida em questão, por não ter contratado o serviço 

prestado pela ré, razão pela qual a inclusão de seu nome no cadastro de 

devedores se mostrou indevida e, consequentemente, sofreu danos de 

ordem moral. Diante da afirmação da parte autora de que a inscrição foi 

indevida, cabe à ré demonstrar a regularidade da dívida constituída e 

mantida em nome da autora, nos termos do art. 373, II do CPC, porque 

inviável a produção de prova negativa. A ré, em sua contestação, afirma 

que os serviços foram devidamente contratados e que as cobranças em 

questão são decorrentes de exercício regular de direito, inexistindo 

cobrança indevida, tampouco dano moral decorrente desta. Analisando o 

acima narrado, bem como a prova produzida nos autos e a distribuição do 

ônus probatório in casu, resta controversa a contratação pelo autor, a 

negativação advinda da cobrança por este e as consequências daí 

advindas. Neste cotejo, reputo assistir parcial razão a autora. Embora ré 

alegue que houve contratação de seus serviços, não há qualquer 
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comprovação da ocorrência do referido pacto (sequer telas sistêmicas 

foram juntadas aos autos, sublinhe-se). Assim, uma vez invertido o ônus 

probatório, caberia a ré demonstrar que a pactuação de fato ocorreu, 

situação inexistente nos autos. A falta de cautela da empresa em seu 

procedimento de contratação, acarretando a cobrança de pessoa que não 

contratou os serviços, é ato ilícito que gera dever de reparar. Não é outro 

o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

conforme julgados abaixo colacionados: [...].Todo aquele que se disponha 

a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a 

inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao 

crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, 

independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é 

presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A 

indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere 

em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual 

foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a 

outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Na 

indenização por dano moral, os juros moratórios devem incidir a partir da 

data do arbitramento. (Ap 149082/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 

11/03/2015) (grifo nosso). [...] O fornecedor tem o dever de conferir de 

modo adequado os documentos de identificação do contratante no ato da 

celebração do contrato, e, se se sujeita aos riscos de uma contratação 

mais célere e simples, a lhe proporcionar ganhos, deve arcar com as 

consequências de tal risco, respondendo pelos danos que possa causar 

a terceiros. (Ap 26910/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/04/2015, Publicado no DJE 22/04/2015) 

Nesse diapasão, comprovada a existência de fraude realizada por terceiro 

no presente caso, necessária é a declaração de inexistência do negócio 

jurídico em relação a autora. Por fim, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

compensação, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Neste sentido é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA NO 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. REEXAME DE 

PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Esta eg. Corte 

pacificou o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do 

nome do consumidor em cadastro negativo de crédito configura, por si só, 

dano in re ipsa, o que implica responsabilização por danos morais. 2. No 

caso, o eg. Tribunal de origem concluiu que o nome do autor foi mantido 

indevidamente no cadastro de inadimplentes. Rever essa conclusão 

demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, a atrair o óbice da 

Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 

838.709/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

17/03/2016, DJe 13/04/2016) (grifos inexistentes no original). Logo, 

comprovada que a inscrição no cadastro de inadimplentes foi indevida, 

bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo 

causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso 

ocorreu em consequência da circunstância provada consubstanciada no 

referido ato ilícito. Reputo assim existente a relação jurídica obrigacional 

entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano 

causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição econômica e profissional do lesado, 

a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a 

sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como 

a extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido do autor, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para: a) Declarar a 

inexistência do débito inscrito no cadastro de inadimplentes em nome da 

autora, e, por consequência, os declarar inexigíveis; b) Determinar que a 

empresa promova a exclusão da autora do cadastro de inadimplentes; c) 

Condenar a ré ao pagamento ao autor do valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) a título de danos morais, pela negativação indevida, com juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data 

da inscrição indevida (Súmula 54 – STJ), e correção monetária, pelo INPC, 

a partir do arbitramento (Súmula 362 – STJ). Sem custas nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 08 de maio de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 08 de maio 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000429-69.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000429-69.2018.8.11.0055 Autor: Samuel Pereira Borges Ré: 

Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A. PROJETO 

DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que 

a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 
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de validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que o autor foi negativado por ordem da ré por 

uma dívida de R$ 333,27 (trezentos e trinta e três reais e vinte e sete 

centavos), como prova certidão de restrição anexa aos autos (ID n. 

11888325). Todavia, afirma o autor que desconhece a dívida em questão 

por não ter contratado o serviço prestado pela ré, razão pela qual a 

inclusão de seu nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, causou-lhe danos de ordem moral. A ré, ao seu turno, 

afirma que a negativação foi devida e que a autora não promoveu os 

pagamentos decorrentes do serviço contratado. Neste caso, havendo a 

negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio 

jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. Analisando o acima 

narrado, bem como a prova produzida nos autos e a distribuição do ônus 

probatório in casu, resta controversa a contratação pela autora dos 

serviços citados, a responsabilidade por fraude perpetrada por terceiros, 

a negativação decorrente da cobrança dos serviços e as consequências 

daí advindas. Neste cotejo, reputo não assistir razão ao autor. Com efeito, 

a ré demonstra nos autos a realização do negócio jurídico, juntando termo 

de cessão de crédito e telas sistêmicas que, de forma indiciária, 

comprovam que o autor possuía débitos junto a Caixa Econômica Federal, 

crédito inadimplido e, posteriormente, cedido a empresa ré. Neste 

contexto, as provas juntadas pela ré constituem método probatório 

suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da citada relação 

jurídica. Por tal razão, com fulcro o art. 6º da Lei 9.099/95, reconhece-se 

incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, bem como 

inexistente fraude perpetrada por terceiro no presente caso, restando 

apurar se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida 

ou não. Logo, demonstrada está a origem do débito negativado, e, à 

míngua de prova do pagamento dos débitos pendentes constituído pelo 

autor nesses autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do 

direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de 

quitação – enquanto prova constitutiva do direito – é ônus do autor, na 

forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de 

pagamento, legítima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido, 

mutatis mutandis, é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de 

Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, resta demostrada a relação 

jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí decorrente, o 

posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a inclusão de seu 

nome no cadastro de inadimplentes. Assim, conclui-se que a ré atuou 

legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. No que 

tange a notificação prévia de inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, 

é oportuno salientar que esta é de responsabilidade dos órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, portanto foge da alçada da 

ré promover tal ato. Neste sentido é o posicionamento sumulado do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

13/08/2008, DJe 08/09/2008) 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por 

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido da autora, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, contido na inicial. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Sem custas, diante do que estabelece o 

art. 54, da Lei nº 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 08 de maio de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz 

Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 08 de maio 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000363-89.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRE LIBERALI FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANI FERNANDES OAB - MT0014943A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000363-89.2018.8.11.0055 Autora: Maire Liberali Fernandes Ré: 

Anhanguera Educacional Ltda. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares, não havendo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A princípio consigno que a presença das partes em audiência de 

conciliação é obrigatória, em respeito ao princípio da especialidade do 

microssistema dos Juizados Especiais (cf. Enunciado n. 20 do FONAJE) e 

ao estímulo à composição – uma das vigas mestras do procedimento 

sumaríssimo –, razão pela qual não há falar em aplicação do art. 334 §4º, I 

do CPC in casu. De mais a mais, a parte autora narra que em 02 de julho 

de 2016 prestou vestibular junto a entidade ré, mas que não realizou 

matrícula junto a instituição de ensino porque já estava cursando outro 

curso. Entretanto, afirma que foi negativada por ordem da ré por uma 

dívida no valor total de R$ 2.254,73 (dois mil duzentos e cinquenta e quatro 
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reais e setenta e três centavos), conforme prova certidão anexa à inicial 

(ID n. 11816108). Contudo afirma que inexiste qualquer pendência junto a 

instituição de ensino ré, primeiro por não ter assinado qualquer documento 

e segundo por ter informado a desistência de eventual vaga via telefone. 

Por tal razão, ilustra que a inclusão no cadastro de inadimplentes se 

mostra indevida e ocasionou-lhe danos de ordem moral. A ré, em sua peça 

contestatória, afirma que o simples fato do aluno ser aprovado em 

vestibular já ensejaria sua inscrição nos quadros da instituição de ensino, 

e assim, sua qualidade de aluno estaria perfectibilizada, sendo devidos os 

débitos das mensalidades geradas. Ainda, afirma que a autora não 

comprovou ter requerido a desistência do curso para o qual foi aprovada. 

Por fim, afirma que inexistem pressupostos de responsabilidade civil, 

tendo agido em legitimo exercício de direito, bem como pugna pela 

inexistência de provas de conduta ilícita, tampouco provas de danos. 

Diante da afirmação da autora de que a inscrição é indevida, cabe à ré 

demonstrar a regularidade da dívida constituída e mantida em nome da 

parte autora, nos termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a produção 

de prova negativa. Analisando o acima narrado, bem como a prova 

produzida nos autos e a distribuição do ônus probatório in casu, resta 

controversa a licitude da inscrição e as consequências daí advindas. 

Neste cotejo, reputo assistir parcial razão à parte autora. A instituição de 

ensino ré não trouxe aos autos nenhuma prova de que a autora tenha 

assinado contrato, tampouco demostrou que a autora tenha utilizado (de 

fato) os serviços supostamente postos a sua disposição. Diante deste 

fato e das provas produzidas nos autos, não há dúvidas de que a ação da 

ré se mostrou negligente e desidiosa, uma vez que, mesmo inexistente 

relação jurídica base, inscreveu a autora no rol de inadimplentes, situação 

que ocasionou danos a personalidade a esta ultima. E, por ser inequívoco 

que a vinculação de aluno depende de ato formal, em regra escrito, 

consubstanciado na matrícula e assinatura de contrato, a ré não se 

desincumbiu do ônus de comprovar que houve a contratação no presente 

caso, na forma do art. 373, inciso II do Código de Processo Civil. Neste 

diapasão, diante da comprovação de que inexistiam pendências 

financeiras não há dúvidas de que a ré agiu ilicitamente ao inscrever o 

nome da parte autora no cadastro de inadimplentes, desse fato exsurge o 

dever de compensar in casu. Por fim, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de 

negativação/manutenção indevida, dúvida não há que existe violação a 

bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação 

da materialização do dano. Neste sentido é o entendimento do E. Superior 

Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO 

INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. 

REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Esta eg. 

Corte pacificou o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida 

do nome do consumidor em cadastro negativo de crédito configura, por si 

só, dano in re ipsa, o que implica responsabilização por danos morais. 2. 

No caso, o eg. Tribunal de origem concluiu que o nome do autor foi mantido 

indevidamente no cadastro de inadimplentes. Rever essa conclusão 

demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, a atrair o óbice da 

Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 

838.709/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

17/03/2016, DJe 13/04/2016) (grifos inexistentes no original). Logo, 

comprovada que a negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, 

não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é 

cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência 

da circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputo 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição econômica e profissional do lesado, a intensidade de 

seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, OPINO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos contidos na inicial para: · Declarar inexistente o contrato que 

dá lastro a negativação da parte autora, bem como declarar inexigíveis as 

cobranças deste advindas; · Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, sobre o qual incidirá 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso 

– data da inscrição indevida (Súmula 54 do STJ), e correção monetária, 

pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), por se vislumbrar 

no caso concreto responsabilidade extracontratual. Ademais, opino por 

confirmar a tutela antecipada alhures deferida. Extingue-se o feito com 

julgamento de mérito. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 14 de maio de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 14 de maio 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000417-55.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN JUNIOR JOSE MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000417-55.2018.8.11.0055 Autor: Luan Junior José Moreira dos 

Santos Ré: União Norte do Paraná de Ensino Ltda. PROJETO DE 

SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que 

a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 
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aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que o autor foi negativado por ordem da ré por 

uma dívida total no importe de R$ 681,00 (seiscentos e oitenta e um reais), 

como prova certidão de restrição anexa aos autos (ID n. 11878119). 

Todavia, afirma o autor que desconhece a dívida em questão por não ter 

contratado o serviço prestado pela ré, razão pela qual a inclusão de seu 

nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, causou-lhe danos de ordem moral. A ré, ao seu turno, 

afirma que a negativação foi devida e que a autora não promoveu os 

pagamentos decorrentes do serviço contratado (contrato de prestação de 

serviços educacionais a distância). Neste caso, havendo a negativa de 

contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio jurídico 

realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, porque 

inviável a produção de prova negativa. É cediço que atualmente as 

contratações de serviços prestados a distância, como telefonia móvel, TV 

por assinatura etc, em sua maioria se dão virtualmente, por intermédio das 

chamadas call centers, método rápido de adesão ao contrato do serviço 

público citado. Neste sistema moderno de relação consumerista se 

mostram inexistentes assinaturas, papéis, etc., basta que seja declarada 

inequívoca vontade de aderir ao serviço ofertado por parte do aderente e 

a relação jurídica é perfectibilizada. Com efeito, a ré demonstra nos autos 

juntando telas sistêmicas que demonstram a origem do débito 

consubstanciado no contrato educacional (matrícula n.0097793301), para 

o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, com posterior 

cancelamento. Porém por não ter ocorrido o adimplemento de algumas 

mensalidades, houve a inclusão do autor no rol de inadimplentes. Neste 

contexto, as provas juntadas pela ré constituem método probatório 

suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da citada relação 

jurídica. Por tal razão, reconhece-se incontroverso e existente o negócio 

jurídico em questão, bem como inexistente fraude perpetrada por terceiro 

no presente caso, restando apurar se no presente caso a cobrança 

efetuada pela ré se mostra devida ou não. Por inexistir qualquer 

comprovante de pagamento[5] juntado aos autos e havendo prova 

indiciária do pacto citado, demonstrada está a origem das cobranças e a 

consequente licitude da inclusão no órgão de proteção ao crédito. Assim, 

resta claro que a ré provou, na forma do art. 373, II do CPC, fato extintivo 

do suposto direito do autor. No que tange a notificação prévia de inclusão 

nos órgãos de proteção ao crédito, é oportuno salientar que esta é de 

responsabilidade dos órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, 

portanto foge da alçada da ré promover tal ato. Neste sentido é o 

posicionamento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Cabe 

ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) Ante o exposto, reputo no 

presente caso não assistir razão ao autor. Isto porque, uma vez 

demostrada a relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento 

contratual daí decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por 

consequência, a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se 

conclui que a ré atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no 

presente caso. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido do autor, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, contido na inicial. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Sem custas, diante do que estabelece o art. 54, da Lei 

nº 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 08 de maio de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 08 de maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência. 

[5] [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa do Consumidor 

sobre as relações entre usuários de telefonia e concessionárias de tais 

serviços públicos, não se aplica a inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor quando sua pretensão encontra-se desprovida de qualquer 

início de prova a lhe dar algum suporte. Ausente dos autos provas da 

adimplência do autor quanto às faturas da linha de telefone contratada 

com a empresa requerida e, por consequência, do alegado dano 

experimentado, escorreita a sentença que julgou improcedente a ação de 

indenização por danos morais.- (Ap 161156/2014, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, 

Publicado no DJE 26/05/2015) (grifo inexistente no original).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000465-14.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000465-14.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A parte reclamante requereu a Desistência da Ação 

(cf. ID 13003877). Considerando que ainda não foi apresentada defesa 

por parte da reclamada e, diante do pedido expresso da parte reclamante 

entendo ser o pleito perfeitamente possível, registrando-se que ao 

reclamante compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a 

ação, dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, 

observados os requisitos da legislação instrumental. 3. DISPOSITIVO Ante 

o exposto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO, para que surtam seus jurídicos 

efeitos, A DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada pela reclamante, fazendo-o 

por sentença, nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGA-SE EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 485, VIII do CPC, C/C art. 51, § 1º, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase (artigo 54, Lei 9.099/95). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 10 

de maio de 2018. KARLA PALOMA BUSATO Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 10 de maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001251-58.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA APARECIDA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZILMA APARECIDA GONCALVES OAB - MT5150-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WEUSER DONIZETI DE OLIVEIRA (REQUERIDO)
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BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A inicial deve ser emendada. A reclamante ingressou com a 

presente ação de obrigação de fazer, com pedido de medida de urgência, 

consistente em determinar que o Detran proceda a imediata retirada de 

todos os tributos referentes à propriedade do carro descrito na inicial, bem 

como se abstenha de lançar novos tributos. No mérito requer a 

transferência de todos os lançamentos tributários, multas e pontuações na 

CNH ao reclamado Weuser Donizeti de Oliveira. Ocorre que os créditos 

tributários que incidem sobre o veículo claramente não são de titularidade 

dos reclamados, mas sim do Estado de Mato Grosso. Assim, se pretende 

seja analisado o pedido de declaração de inexigibilidade de crédito 

tributário, deverá incluir no polo passivo o credor do referido crédito. 

Assim, faculto à parte autora a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, para que promova as adequações necessárias na petição inicial, sob 

pena de indeferimento da inicial (artigos 320 e 321 do CPC de 2015). 

Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 16 de maio de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001183-45.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO VIEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ (id 

13050489), DEFIRO o pedido de levantamento de valores formulado na 

petição de id 13210165. Expeça-se alvará(s) para levantamento dos 

valores, que deverão ser depositados em conta indicada pela profissional 

responsável pelos Medicamentos Judiciais e de Alto Custo da Secretaria 

Municipal de Saúde, Sra. Khris Barbosa Gonçalves Capellari, ou outro 

servidor que atue em sua substituição indicado pelo Município, que deverá 

providenciar imediatamente a aquisição do fármaco, comunicando este 

Juízo. Deverá o(a) reclamante, no prazo de 10 (dez) dias, cumprir o 

disposto no art. 10, § 4º, do citado Provimento, juntando aos autos a nota 

fiscal com a devida especificação dos serviços ou medicamentos, 

demonstrando de forma analítica o valor e os materiais utilizados na 

prestação do serviço judicialmente autorizado. Em seguida, intimem-se os 

reclamados a fim de que, no mesmo prazo (10 dias), se manifestem sobre 

a prestação de contas apresentada pelo(a) reclamante. Após, 

certifique-se acerca da regular citação, apresentação de resposta ou 

eventual decurso de prazo, tornando os autos conclusos para sentença 

ou outras deliberações. Deixo de determinar a intimação dos reclamados 

para manifestação sobre o pedido de levantamento, conforme preceitua o 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional de Justiça, tendo em 

vista a necessidade premente de liberação dos valores, diante da 

natureza da medida a ser efetivada, que reclama extrema urgência. Não 

obstante, determino a intimação das partes a respeito da presente 

decisão, para eventual manifestação pelo prazo de 5 dias. Intimem-se. 

Cumpra-se, com URGÊNCIA. Tangará da Serra, 16 de maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000985-71.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DIAS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI OAB - MT22908/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ, DEFIRO 

o pedido de levantamento de valores formulado na petição do id 13226573. 

Expeça-se alvará(s) para levantamento dos valores, com depósito na 

conta indicada na referida petição. Deverá o(a) reclamante, no prazo de 

10 (dez) dias, cumprir o disposto no art. 10, § 4º, do citado Provimento, 

juntando aos autos a nota fiscal com a devida especificação dos serviços 

ou medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais 

utilizados na prestação do serviço judicialmente autorizado. Em seguida, 

intimem-se os reclamados a fim de que, no mesmo prazo (10 dias), se 

manifestem sobre a prestação de contas apresentada pelo(a) reclamante. 

Após, certifique-se acerca da regular citação, apresentação de resposta 

ou eventual decurso de prazo, tornando os autos conclusos para 

sentença ou outras deliberações. Deixo de determinar a intimação dos 

reclamados para manifestação sobre o pedido de levantamento, conforme 

preceitua o Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional de Justiça, 

tendo em vista a necessidade premente de liberação dos valores, diante 

da natureza da medida a ser efetivada, que reclama extrema urgência. 

Não obstante, determino a intimação das partes a respeito da presente 

decisão, para eventual manifestação pelo prazo de 5 dias. Intimem-se. 

Cumpra-se, com URGÊNCIA. Tangará da Serra, 16 de maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001415-57.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILEIDE MARIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1001415-57.2017.8.11.0055 Autora: Jocileide Maria Nascimento 

de Oliveira Ré: Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares, não havendo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe, entendo restar configurada 

relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, 

portanto restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema 

consumerista, inclusive no que toca a inversão do ônus da prova (art. 6º, 

III do CDC). Embora a ré tenha se feito presente na audiência de 

conciliação (cf. ID n. 111528566), deixou de apresentar defesa no prazo 

determinado (cf. certidão em ID n. 13159122). Assim, na forma do art. 344 

do Código de Processo Civil, as alegações da parte autora são 

presumidamente verdadeiras. Posto isso, impõe-se a decretação de 

revelia em desfavor do réu Telefônica Brasil S/A. A revelia é ato 

processual que produz vários efeitos, entre eles a presunção de 

veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, presumem-se 
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verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do julgador. É dizer, a revelia não implica em 

procedência automática do pedido inicial. Todavia, não tendo o réu 

contestado o feito, apresentado manifestação ou comparecido em 

audiência, e havendo verossimilhança das alegações da autora, reputo no 

presente caso verdadeiros os fatos narrados na inicial. Pois bem, a parte 

autora foi negativada em órgão de restrição de crédito por ordem da 

empresa ré, por uma dívida no valor de R$ 151,61 (cento e cinquenta e um 

reais e sessenta e um centavos), em 03 de maio de 2017, conforme prova 

certidão anexa à inicial (cf. ID n. 10754087). Contudo, afirma que não 

possui esse débito, pois nunca o contratou. Assim, diante da afirmação da 

autora de que a dívida é inexistente e a negativação é indevida, caberia à 

ré demonstrar a regularidade da dívida constituída em nome da parte 

autora, nos termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a produção de 

prova negativa. Analisando o acima narrado, bem como a prova produzida 

nos autos e a ocorrência da revelia no presente caso, resta incontroversa 

a inexistência de relação jurídica base, a cobrança de valores advindos de 

serviço não contratado, a inclusão no cadastro de inadimplentes e as 

consequências daí advindas. Neste cotejo, reputo assistir parcial razão ao 

autor. Em decorrência da revelia ocorrida no presente caso restou 

incontroversa a inexistência de relação jurídica, o que implica dizer que a 

cobrança em questão se mostrou indevida, sendo necessário o 

cancelamento da inscrição desta decorrente. Entretanto, embora a 

inclusão no presente caso de mostre indevida, é certo que inexiste dever 

de indenizar, uma vez que existe inscrição preexistente por 

inadimplemento, neste caso incide o entendimento sumulado do Superior 

Tribunal de Justiça, abaixo transcrito: Súmula 385 do STJ: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. É justamente neste sentido o entendimento do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso, vejamos: [...] Além disso, em se 

tratando de devedor contumaz, negativado com vários registros de 

dívidas. Aplica-se ao caso a Súmula nº 385 do STJ: “Da anotação irregular 

em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado direito ao 

cancelamento”.(Ap 41660/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 

26/11/2014) (grifo nosso). [...] A Súmula n. 385 do STJ - Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento - não tem aplicabilidade quando o outro apontamento 

restritivo em nome do autor é posterior. [...] (Ap 24196/2017, DES. RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/05/2017, Publicado no DJE 05/05/2017) (grifo nosso). É importante 

ressaltar que a parte autora não trouxe aos autos nenhuma prova sequer 

de que a citada inscrição seria indevida. Assim, sem demonstrar que 

houve discussão judicial a seu respeito de todas as inscrições 

preexistentes, bem como ilustrar os motivos pelos quais as negativações 

são ilícitas, reputam-se devidas à citada inscrição preexistente. 

Sublinha-se que inexiste distinguishing – enquanto distinção do caso 

concreto e o paradigma adotado nesta decisão (Súmula 385 do STJ) –, 

isto porque os fundamentos do enunciado citado se adequam 

perfeitamente ao caso posto. É dizer, havendo inscrição anterior devida 

inexiste ofensa à honra subjetiva do devedor, embora seja possível 

cancelamento da inscrição posterior no caso desta ser indevida. Por fim, 

no que tange a notificação prévia de inclusão nos órgãos de proteção ao 

crédito, é oportuno salientar que esta é de responsabilidade dos órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, portanto foge da alçada da 

ré promover tal ato. Neste sentido é o posicionamento sumulado do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

13/08/2008, DJe 08/09/2008) 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com 

fundamento no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, opino por 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para 

declarar a inexistência do negócio jurídico entabulado que deu lastro a 

inclusão da autora no cadastro de inadimplentes, e, por consequência, 

declarar inexigíveis quaisquer valores decorrentes deste. Ademais, opino 

por manter a tutela antecipada alhures deferida. Sem custas nesta fase 

(Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 14 de maio de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz 

Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 14 de maio 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000875-72.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR DA SILVA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso Comarca de Tangará da Serra 

– Juizado Especial Cível e Criminal Autos n. 1000875-72.2018.8.11.0055 

PROJETO DE SENTENÇA Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/1995. O promovente foi intimado para que emendasse a inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias juntasse aos autos comprovante de 

residência em seu nome ou justificasse o comprovante em nome de 

terceiro, sob pena de indeferimento da inicial (artigos 320 e 321 do CPC de 

2015). O promovente apesar de intimado por seu advogado constituído 

nos autos (cf. ID 15342637), manteve-se inerte. Ante o exposto, OPINO 

POR JULGAR EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com 

fulcro nos Arts. 321, parágrafo único e 485, I, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários nessa fase (artigo 54, Lei 

9.099/95). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 10 de maio de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 10 de maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010327-31.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MATTA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

ANA PAULA MATIAZZI RAVAGNANI CORREA STAMATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON TEIXEIRA CAMPOS OAB - MT0007591A (ADVOGADO)

ANA PAULA MATIAZZI RAVAGNANI CORREA STAMATO OAB - 

SP0365369A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA. (EXECUTADO)

DECOLAR. COM LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA DE SOUSA SATURNINO BRAGA OAB - RJ128762 (ADVOGADO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

RODRIGO SOARES VALVERDE OAB - SP0294437A (ADVOGADO)

MARILIA MICKEL MIYAMOTO OAB - SP0271431S (ADVOGADO)

Alberto Fernando Santa Rosa Ambrosio OAB - MT0012976A 

(ADVOGADO)

 

VISTOS Conforme se verifica dos autos, notadamente o movimento 
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6229114 , os autos retornaram para apreciação de embargos de 

declaração, estando pendente de análise o recurso ordinário. Assim, 

chamo o feito a ordem e determino a remessa dos autos para o MD. 

Relator do Movimento 6229114 , aguardando-se o julgamento pela Turma 

Recursal. Intime-se as partes. Cumpra-se, com as baixas e anotações 

devidas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001311-65.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIAN FRANCA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. T. FRANCIOSI & CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILSON TEIXEIRA CAMPOS OAB - MT0007591A (ADVOGADO)

 

VISTOS Dispensado o relatorio. Homologo o acordo apresentado pelas 

partes, para que faça surtir seus jurídicos e legai efeitos conforme artigo 

515, II do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo recursal, não havendo 

provocação das partes, arquive-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001199-62.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISOLDE MARIA KUNST (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 09 de maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001192-70.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DULCELENE ALVES RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 09 de maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001077-83.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de maio 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000981-68.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA KETURI RODRIGUES CHABUDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR
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VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de maio 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-57.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DA SILVA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIDIO DE ARAUJO BASTOS OAB - MT18836/O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de maio 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000653-41.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HITTOR VINICIUS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de maio 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001223-90.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PROCAFE - COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 

EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZETE PELACHIM DE SOUZA (REQUERIDO)

JOSE MARTINS DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dado o caráter especialíssimo do rito procedimental da Lei nº 

9.099/95, descabe o processamento de ação monitória perante o Juizado 

Especial. Tanto é assim, que o art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, prevê caso de 

extinção do processo sem julgamento de mérito, “quando inadmissível o 

procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a 

conciliação.” Frise-se que, conforme mencionado alhures, o pedido 

monitório tem regulamentação processual especial, não podendo sequer 

aguardar a conciliação, para posterior extinção, sendo efetivamente 

descabido seu processamento nesta Justiça especializada, uma vez que 

não se encontra previsto no rol do art. 3º, que prevê as causas de sua 

competência. A jurisprudência prevê a hipótese: PROCESSO CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. 

DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL PARA JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. INADMISSIBILIDADE. Não são admissíveis as ações monitórias no 

Juizado Especial, em razão da natureza especial do procedimento. 

(Conflito de Competência nº 0002341-15.2011.8.01.0000 (11.618), Câmara 

Cível do TJAC, Rel. Anastácio Lima de Menezes Filho. j. 05.12.2011, 

unânime, DJe 30.12.2011). Entretanto, antes de ser determinada a 

extinção do feito, máxime em razão de não ter ocorrido a citação do 

reclamado, verifico ser possível à emenda da inicial, para adaptação do 

pedido ao procedimento de ação de cobrança. Dessa forma, determino 

seja o autor intimado para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promova o aditamento da inicial, adaptando-a ao procedimento adequado à 

Lei em comento, sob pena de extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra - MT, 10 de maio de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001222-08.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO SATURNINO MAGALHAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dado o caráter especialíssimo do rito procedimental da Lei nº 

9.099/95, descabe o processamento de ação monitória perante o Juizado 

Especial. Tanto é assim, que o art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, prevê caso de 

extinção do processo sem julgamento de mérito, “quando inadmissível o 

procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a 

conciliação.” Frise-se que, conforme mencionado alhures, o pedido 

monitório tem regulamentação processual especial, não podendo sequer 

aguardar a conciliação, para posterior extinção, sendo efetivamente 

descabido seu processamento nesta Justiça especializada, uma vez que 

não se encontra previsto no rol do art. 3º, que prevê as causas de sua 

competência. A jurisprudência prevê a hipótese: PROCESSO CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. 

DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL PARA JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. INADMISSIBILIDADE. Não são admissíveis as ações monitórias no 

Juizado Especial, em razão da natureza especial do procedimento. 

(Conflito de Competência nº 0002341-15.2011.8.01.0000 (11.618), Câmara 

Cível do TJAC, Rel. Anastácio Lima de Menezes Filho. j. 05.12.2011, 

unânime, DJe 30.12.2011). Entretanto, antes de ser determinada a 

extinção do feito, máxime em razão de não ter ocorrido a citação do 

reclamado, verifico ser possível à emenda da inicial, para adaptação do 

pedido ao procedimento de ação de cobrança. Dessa forma, determino 

seja o autor intimado para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 
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promova o aditamento da inicial, adaptando-a ao procedimento adequado à 

Lei em comento, sob pena de extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra - MT, 10 de maio de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001221-23.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANILDO FREIRE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dado o caráter especialíssimo do rito procedimental da Lei nº 

9.099/95, descabe o processamento de ação monitória perante o Juizado 

Especial. Tanto é assim, que o art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, prevê caso de 

extinção do processo sem julgamento de mérito, “quando inadmissível o 

procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a 

conciliação.” Frise-se que, conforme mencionado alhures, o pedido 

monitório tem regulamentação processual especial, não podendo sequer 

aguardar a conciliação, para posterior extinção, sendo efetivamente 

descabido seu processamento nesta Justiça especializada, uma vez que 

não se encontra previsto no rol do art. 3º, que prevê as causas de sua 

competência. A jurisprudência prevê a hipótese: PROCESSO CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. 

DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL PARA JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. INADMISSIBILIDADE. Não são admissíveis as ações monitórias no 

Juizado Especial, em razão da natureza especial do procedimento. 

(Conflito de Competência nº 0002341-15.2011.8.01.0000 (11.618), Câmara 

Cível do TJAC, Rel. Anastácio Lima de Menezes Filho. j. 05.12.2011, 

unânime, DJe 30.12.2011). Entretanto, antes de ser determinada a 

extinção do feito, máxime em razão de não ter ocorrido a citação do 

reclamado, verifico ser possível à emenda da inicial, para adaptação do 

pedido ao procedimento de ação de cobrança. Dessa forma, determino 

seja o autor intimado para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promova o aditamento da inicial, adaptando-a ao procedimento adequado à 

Lei em comento, sob pena de extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra - MT, 10 de maio de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001219-53.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO NUNES FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA CRISTINA CASSANHO ROMAGNA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente de 

mandado. Após, devolvam-se aos autos de origem, com as homenagens 

deste Juízo, procedendo-se as baixas e anotações devidas. 

Comunique-se o Juízo deprecante. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 10 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001175-34.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROZEMAR FABRICIO DE BOLBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se a parte reclamada por carta com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. Na 

carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 10 de Maio de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011543-51.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DA SILVA BITENCOURT (REQUERENTE)

REGINA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERILLY LAIS SAVAN SOARES OAB - MT0021474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO CARDOSO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS DA SILVA OAB - MT0016978A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 10 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000229-62.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEI BATISTA DE MORAIS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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JOSE JENUARIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando a informação quanto ao endereço atualizado do 

executado, CITE-SE nos termos do despacho do ID 11800204. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 10 de maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-07.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI PIMENTA DOS REIS (REQUERIDO)

MIRIAN LEONILDA SAMPAIO SIMON - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Em análise ao pedido do ID 12969898, verifica-se que já houve 

determinação para citação/intimação dos reclamados por Oficial de 

Justiça. Contudo, não foram localizados no endereço informado nos autos 

(ID 8679928). Mesmo que fosse determinado um novo ato, esse seria 

infrutífero, uma vez que a certidão do Sr. Meirinho informou que os 

reclamados não residem mais naquele endereço, tampouco, neste 

município de Tangara da Serra. Assim, INTIME-SE o reclamante para, no 

prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Outrossim, deixo de empreender 

buscas via sistema INFOSEG, uma vez que este Magistrado não possui 

acesso ao referido sistema. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 10 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001501-28.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA LEITE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Antes de deliberar sobre o pedido de cumprimento de sentença, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 5 dias, apresentar 

demonstrativo do valor executado, devendo, para tanto, ser deduzida a 

multa prevista no art. 523, §1º, do CPC, uma vez que ainda não houve a 

intimação da executada para cumprimento da obrigação. Havendo 

manifestação, conclusos para deliberações. Decorrido o prazo, sem 

manifestação, AO ARQUIVO. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 10 de 

maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-07.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI OAB - MT0020697A (ADVOGADO)

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 10 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012222-51.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DINALVA MARIA FIGUEIREDO LUCAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA FREITAS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 
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autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 10 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010809-03.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AQUALIFE COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALKYRIA WOLF - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ANGELICA DE AZEVEDO SOUZA SOUTO OAB - MT0010056A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 10 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011675-11.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA RODRIGUES CUNHA (REQUERENTE)

R. R. CASAGRANDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LORIVI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO BOSSO GONCALEZ OAB - SP0262457A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 10 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000822-91.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GENOINO DA LUZ DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Alex aparecido valentim voinich (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 11 de maio de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001247-21.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J. DEISE DO NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DALVA VIANA DE CASTRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 
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lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 11 de maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001244-66.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J. DEISE DO NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS ROSA DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 11 de maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001243-81.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J. DEISE DO NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DULCELENE ALVES RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 11 de maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001241-14.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VANTUIR DE CASTRO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBIA ARGENTA DEON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente de 

mandado. Após, devolvam-se aos autos de origem, com as homenagens 

deste Juízo, procedendo-se as baixas e anotações devidas. 

Comunique-se o Juízo deprecante. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 11 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001240-29.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VANTUIR DE CASTRO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARMANDO ARGENTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente de 

mandado. Após, devolvam-se aos autos de origem, com as homenagens 

deste Juízo, procedendo-se as baixas e anotações devidas. 

Comunique-se o Juízo deprecante. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 11 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001234-22.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J. DEISE DO NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE TATIANE RODRIGUES ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 
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art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 11 de maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001235-07.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J. DEISE DO NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVA NOGUEIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 11 de maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001233-37.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 11 de maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001246-36.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

A. ESCODELER - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIPALMA COMERCIO DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se a parte reclamada por carta com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. Na 

carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 11 de maio de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000534-80.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 11 de maio 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000967-84.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA TOINETE BRUNEL SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 11 de maio 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000709-74.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI OAB - MT0009413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 11 de maio 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010389-61.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA JORGE VICENTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE CASSIO MELLO OAB - MT0014312A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO)

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 11 de maio 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-73.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WILJU GONCALVES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 11 de maio 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001115-95.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMAR GONCALVES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR
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VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 11 de maio 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-15.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARIA RAFFAELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 11 de maio 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010491-54.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOVEU FRANCIOSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON TEIXEIRA CAMPOS OAB - MT0007591A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RODRIGO PAIVA DA SILVA OAB - MS0013750A (ADVOGADO)

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A (ADVOGADO)

 

VISTOS. O credor peticionou não aceitando o parcelamento, sendo que 

não há nos autos decisão autorizando o mesmo. O pedido de 

parcelamento do débito exeqüendo, nos termos do art. 916 do NCPC, é 

regra a ser aplicada às execuções fundadas em títulos executivos 

extrajudiciais, não ao cumprimento de sentença. Em se tratando de 

execução de sentença, a regra aplicável é a do art. 523 e seguintes, do 

NCPC, e não o artigo 916 A inaplicabilidade do referido beneficio, em fase 

de cumprimento de sentença, se dá por não haver mais discussão sobre o 

débito executado, que já se encontra devidamente comprovado, com o 

exaurimento da fase de conhecimento, bem como por implicar demora no 

inadimplemento incompatível com a eficácia da fase de cumprimento de 

sentença. Precedente: (Acórdão n. 596475, TJDFT, 20120020071172AGI, 

Relator: Getúlio DE MORAES OLIVEIRA, 3ª Turma Cível, Data de 

Julgamento: 06/06/2012, Publicado no DJE: 26/11/2012. Pág. : 197) 

Ademais, tendo em vista a segurança jurídica quanto à existência do 

crédito e o seu quantum, decorrente da própria prestação jurisdicional, 

não se justifica a concessão ao devedor, já auxiliado pela demora inerente 

ao trâmite processual, de mais benesses processuais, como o 

parcelamento do débito pretendido, importando tal conduta em violação ao 

princípio da efetividade previsto no art. 5º inciso LXXVIII, da Constituição 

Federal. Precedente: (Acórdão n. 296521, 20060110123809DVJ, Relator: 

ALFEU MACHADO, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito 

Federal, Data de Julgamento: 19/02/2008, Publicado no DJE: 11/03/2008. 

Pág. : 206). Nesse sentido, estabelece o artigo 523 do NCPC, § 1º que: 

"Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de 

advogado de dez por cento" e ainda, o § 2º dispõe: "Efetuado o 

pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários 

previstos no § 1º incidirão sobre o restante" Ante o exposto, INDEFIRO o 

pedido de parcelamento por falta de amparo legal, e intimo a parte 

executada a complementar os depósitos conforme §§ 1.° e 2.° do artigo 

523 em 05 (cinco) dias, uma vez já tendo transcorrido inclusive os prazos 

de embargos (artigo 525 do CPC). Intime-se as partes.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001200-81.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO EVANGELISTA ADRIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 11 de maio 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000358-04.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON CARDOSO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 
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CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 11 de maio 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-86.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 11 de maio 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001207-73.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KEONNY TYESKO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Antes de deliberar sobre o pedido de cumprimento de sentença, 

necessário que seja apresentado demonstrativo discriminado e atualizado 

do valor executado (art. 524, do CPC). Assim, INTIME-SE o exequente 

para, no prazo de 10 dias, cumprir com as providências cabíveis, sob 

pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de 

inércia. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 11de maio de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012288-31.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE LORENCO DE CRISTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO)

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO LIMA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 13090083. Após, caso nada mais seja 

requerido, AO ARQUIVO com as devidas baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 

11 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010834-84.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CILENE RAVAGNANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELCIO DALEFFE (EXECUTADO)

SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE OAB - MT0010707A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

GLADSTON ROOGER MARINHO PILONETO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 11 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011569-83.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI FATIMA TORMEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELCIO DALEFFE (REQUERIDO)

SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE OAB - MT0010707A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 
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voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 11 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010070-35.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRANCHINI LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA OLIVEIRA DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando a informação quanto a endereço atualizado do 

executado, INTIME-SE nos termos da decisão do ID 6256613. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 14 de maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010373-10.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NAITZEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SANTAREM DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando que há número de telefone informado na petição 

inicial, proceda-se a Secretaria Judicial a intimação do exequente, via 

telefone, para que manifeste interesse no prosseguimento do feito, 

advertindo que caso não o faça no prazo de 10 dias os autos serão 

extintos sem resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 14 de 

maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011544-70.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NAILTON ELIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES RODOVIARIO CANTINHO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0005475A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARINHO ANTONIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARIO NEY BALCONI (TERCEIRO INTERESSADO)

GILSON MORAIS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 14 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001259-35.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSAINEZ LIMA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 
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da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 14 de maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001258-84.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA RODRIGUES CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

TATIANE PEREIRA FRANCO WEISMANN OAB - MT0019039S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Antes de deliberar sobre o pedido de cumprimento de sentença, 

INTIME-SE o reclamante para, no prazo de 5 dias, apresentar 

demonstrativo do valor executado, devendo, para tanto, ser deduzida a 

multa prevista no art. 523, §1º, do CPC, uma vez que ainda não houve a 

intimação da reclamada para cumprimento do julgado. Havendo 

manifestação, conclusos para deliberações. Decorrido o prazo, sem 

manifestação, AO ARQUIVO. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 14 de 

maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001628-63.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Antes de delibera quanto ao pedido do ID 13172313, INTIME-SE 

o reclamante para manifestar sobre o comprovante de deposito do ID 

13185473. Caso seja solicitado o levantamento, desde já DEFIRO o pedido. 

Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes na 

procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em 

caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a 

parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Com o levantamento, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 15 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001113-28.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DENEVALDO SOUSA PENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 15 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011280-53.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK TANIZAKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON TEIXEIRA CAMPOS OAB - MT0007591A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

VISTOS Intime-se a parte exequente a se manifestar, no prazo de 10 (dez) 

dias, sobre a manifestação da parte executada na petição retro. Após, 

conclusos.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000782-46.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON TEIXEIRA FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ADRIANO DA SILVA OAB - MT20646/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Certifique-se o decurso do prazo de manifestação da executada. 

Após, conclusos decisão. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 15 de maio 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000933-12.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO PATERNOST DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO PATERNOST DE FREITAS OAB - MT14285/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT0018555A 

(ADVOGADO)

JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA OAB - MT0019462A (ADVOGADO)

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA OAB - MT0017687A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 15 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000331-84.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DRI METAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES OAB - MT0011199A 

(ADVOGADO)

LISIANE DE FATIMA ZORZO OAB - MT8114/B (ADVOGADO)

CAROLINA ATALA CASTILHO OAB - MT0010769A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VOLBENS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLLA CHRISTINE COELHO FERNANDES BARROS CARVALHO OAB - 

MT0008852A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Não há necessidade de fazer conclusão dos autos todas as 

vezes em que a parte executada comprovar o pagamento de uma parcela 

referente ao cumprimento do despacho do ID 12673221, salvo se constar 

requerimento de levantamento pela exequente. Assim, aguardem-se os 

autos em cartório até o cumprimento da obrigação ou manifestação da 

parte exequente. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 15 de maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010416-15.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA APARECIDA BERNARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALESKA MALVINA PIOVAN OAB - MT0010910A (ADVOGADO)

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT0016255A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Em análise ao requerimento do ID 13110756, verifica-se que já foi 

apreciado por este Juízo, conforme decisão do ID 9327279. Assim, 

CUMPRA-SE nos termos daquela decisão. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 15 de maio de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-49.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO DA CRUZ MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 
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opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 15 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-36.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OCIMAR ANTONIO LANG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DECANINI OAB - MT0009993A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINEIRO FRANCHISING LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO POLI OAB - SP202846 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 15 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010576-11.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER GOMES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS OAB - MT0016885A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS (EXECUTADO)

ADMILSON RIOS DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

EDNA RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre 

a certidão do ID 10605493 e ID 10881384, bem como sobre o pedido do ID 

13186204, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 15 de maio de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000635-83.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA FERNANDES MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Deverá o processo aguardar em cartório a realização da audiência 

designada no ID 12190971. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 15 de maio 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001371-38.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIELE CARDOSO DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, juntar cópia 

do acordo devidamente assinado pela executada, a fim de possibilitar sua 

homologação, sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 15 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010496-08.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO BOMBARDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Cardozo Dalto OAB - MT0011466A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 
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e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 15 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001250-10.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENICE GOMES MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DA SILVA OAB - MT0016978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO POSSEBON CARVALHO OAB - RS0080514A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 15 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000271-48.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. B. BRUNETTO - ADMINISTRACAO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO WAGNER RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 13211355. Expeça-se mandado de penhora, 

nos termos do despacho do ID 10452664. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 15 de maio de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-57.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCOM BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 15 de maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-31.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT OAB - MT0018293A (ADVOGADO)

GILSON TEIXEIRA CAMPOS OAB - MT0007591A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMA REGINA DE SOUZA SILVA (REQUERIDO)

 

VISTOS Defiro parcialmente para efetuar consulta no INFOJUD (Receita 

Federal) e SPC, por medida de economia processual quanto a este ultimo 

já que passível de consulta pela própria parte, assim como CEI-ANOREG. 

Quanto ao sistema RENAJUD, este não se presta a tal finalidade, e o 

BACENJUD reflete os dados obtidos com a Receita. Assim, intime-se a 

parte exequente para que se manifeste em 10 (dez) dias, promovendo-se 

a citação e demais atos em caso de manifestação positiva.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001271-49.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FERREIRA DE LIMA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEY RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 
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art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 16 de maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001270-64.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FERREIRA DE LIMA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEY RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 16 de maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011467-27.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PETER ERIVELTON DUARTE BARRAGAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO SCHNEIDER IBANEZ OAB - MT0006281A (ADVOGADO)

CLEVERSON CAPUANO DE OLIVEIRA OAB - MT0005914A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 16 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001296-62.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA CORREA DA COSTA NETO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS GUEDES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A força executiva da duplicata depende da comprovação da 

entrega de mercadoria ou da prestação de serviço. Uma vez que a 

duplicata apresentada não está escoltada com nenhuma dessas 

comprovações, faculto ao exequente a emenda à inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). 

Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 16 de maio de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001297-47.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA CORREA DA COSTA NETO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELIRIO DOS REIS FERNANDES DE OLIVEIRA LAJE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A força executiva da duplicata depende da comprovação da 

entrega de mercadoria ou da prestação de serviço. Uma vez que a 

duplicata apresentada não está escoltada com nenhuma dessas 

comprovações, faculto ao exequente a emenda à inicial, no prazo de 15 
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(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). 

Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 16 de maio de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001298-32.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA CORREA DA COSTA NETO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO APARECIDO SARDI PIZETA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A força executiva da duplicata depende da comprovação da 

entrega de mercadoria ou da prestação de serviço. Uma vez que a 

duplicata apresentada não está escoltada com nenhuma dessas 

comprovações, faculto ao exequente a emenda à inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). 

Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 16 de maio de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001299-17.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA CORREA DA COSTA NETO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUTH PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A força executiva da duplicata depende da comprovação da 

entrega de mercadoria ou da prestação de serviço. Uma vez que a 

duplicata apresentada não está escoltada com nenhuma dessas 

comprovações, faculto ao exequente a emenda à inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). 

Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 16 de maio de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001301-84.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA CORREA DA COSTA NETO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO DE SOUZA BATISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A força executiva da duplicata depende da comprovação da 

entrega de mercadoria ou da prestação de serviço. Uma vez que a 

duplicata apresentada não está escoltada com nenhuma dessas 

comprovações, faculto ao exequente a emenda à inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). 

Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 16 de maio de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001295-77.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA CORREA DA COSTA NETO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EGILSON INACIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 16 de maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001294-92.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA CORREA DA COSTA NETO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZAQUEU PINTO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 16 de maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001293-10.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA CORREA DA COSTA NETO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEVAO NORBERTO CEBALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A força executiva da duplicata depende da comprovação da 

entrega de mercadoria ou da prestação de serviço. Uma vez que a 

duplicata apresentada não está escoltada com nenhuma dessas 

comprovações, faculto ao exequente a emenda à inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). 

Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 16 de maio de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-92.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON TEIXEIRA CAMPOS OAB - MT0007591A (ADVOGADO)

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT OAB - MT0018293A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIVANILDE FELIX MENDONCA (REQUERIDO)

 

VISTOS Defiro parcialmente para efetuar consulta no INFOJUD (Receita 

Federal) e SPC, por medida de economia processual quanto a este ultimo 

já que passível de consulta pela própria parte, assim como CEI-ANOREG. 

Quanto ao sistema RENAJUD, este não se presta a tal finalidade, e o 

BACENJUD reflete os dados obtidos com a Receita. Assim, intime-se a 

parte exequente para que se manifeste em 10 (dez) dias, promovendo-se 

a citação e demais atos em caso de manifestação positiva.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001291-40.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA CORREA DA COSTA NETO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO ALCANTARA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A força executiva da duplicata depende da comprovação da 

entrega de mercadoria ou da prestação de serviço. Uma vez que a 

duplicata apresentada não está escoltada com nenhuma dessas 

comprovações, faculto ao exequente a emenda à inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). 

Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 16 de maio de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-25.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT OAB - MT0018293A (ADVOGADO)

GILSON TEIXEIRA CAMPOS OAB - MT0007591A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCIMARA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

VISTOS Defiro parcialmente para efetuar consulta no INFOJUD (Receita 

Federal) e SPC, por medida de economia processual quanto a este ultimo 

já que passível de consulta pela própria parte, assim como CEI-ANOREG. 

Quanto ao sistema RENAJUD, este não se presta a tal finalidade, e o 

BACENJUD reflete os dados obtidos com a Receita. Assim, intime-se a 

parte exequente para que se manifeste em 10 (dez) dias, promovendo-se 

a citação e demais atos em caso de manifestação positiva.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-85.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON TEIXEIRA CAMPOS OAB - MT0007591A (ADVOGADO)

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT OAB - MT0018293A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

VISTOS Defiro parcialmente para efetuar consulta no INFOJUD (Receita 

Federal) e SPC, por medida de economia processual quanto a este ultimo 

já que passível de consulta pela própria parte, assim como CEI-ANOREG. 

Quanto ao sistema RENAJUD, este não se presta a tal finalidade, e o 

BACENJUD reflete os dados obtidos com a Receita. Assim, intime-se a 

parte exequente para que se manifeste em 10 (dez) dias, promovendo-se 

a citação e demais atos em caso de manifestação positiva.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT OAB - MT0018293A (ADVOGADO)

GILSON TEIXEIRA CAMPOS OAB - MT0007591A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSICLEIDE SILVA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

VISTOS Defiro parcialmente para efetuar consulta no INFOJUD (Receita 

Federal) e SPC, por medida de economia processual quanto a este ultimo 

já que passível de consulta pela própria parte, assim como CEI-ANOREG. 

Quanto ao sistema RENAJUD, este não se presta a tal finalidade, e o 

BACENJUD reflete os dados obtidos com a Receita. Assim, intime-se a 

parte exequente para que se manifeste em 10 (dez) dias, promovendo-se 

a citação e demais atos em caso de manifestação positiva.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010428-92.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

THEMYS BORBA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELCARO HOTEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEBER CALIXTO DA SILVA OAB - MT0007972A-B (ADVOGADO)

 

Autos n. 8010428-92.2016.8.11.0055 REQUERENTE: THEMYS BORBA 

PEDROSO REQUERIDO: DELCARO HOTEIS LTDA PROJETO DE SENTENÇA 

1. RELATÓRIO Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Outrossim, no caso em epígrafe, entendo 

restar configurada relação equiparada de consumo, nos termos do art. 2º 

c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas 

referentes ao microssistema consumerista. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por THEMYS 

BORBA PEDROSO em desfavor de DELCARO HOTÉIS LTDA – ME (REDE 

STARLIS GROUP DE HOTÉIS). Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte 

autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, conforme art. 373, 

incisos I e II do Código de Processo Civil. Além disso, segundo a regra 

contida no artigo 336 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, 

na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. O que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que estacionou 

seu veículo no estacionamento da ré, em frente ao hotel requerido, em 

virtude de sua estadia e de sua família na data de 08 de janeiro de 2016 

em referido hotel, e que, na madrugada da data supracitada meliantes 

utilizaram da fragilidade do estacionamento em questão e furtaram a 

bicicleta afixada no suporte de seu veículo. Diante de tal fato, a parte 

autora requer indenização pelos danos materiais sofridos e compensação 

por danos morais decorrentes do evento. A empresa ré em sua defesa 

requer preliminarmente o reconhecimento da ilegitimidade ativa da 

promovente alegando que a nota fiscal nº. 2019, emitida pela empresa 

Adislon Rodolfo Poloni -ME (Bike Shop), apresentada como prova do 

suposta dano material sofrido está em nome de HARLEY BROWN SILVA 

JUNIOR, pessoa estranha aos autos. No mérito aduz que o Hotel 

Requerido oferece aos seus hóspedes, estacionamento privativo, com 

portão, controle de entrada e saída e monitoramento 24 horas e que a 

Requerente, ignorando os avisos realizados pelos funcionários do hotel, 

deixou o automóvel estacionado na frente do estabelecimento, local 

aberto, de uso comum pelo público em geral e sem sistema de 
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monitoramento por imagens. Afirma ainda que ao contrário do alegado pela 

Autora não houve autorização dos funcionários do Hotel demandado para 

que ela estacionasse seu veículo na entrada do estabelecimento, 

procedimento vedado, tendo sido a mesma ainda, devidamente alertada 

dos riscos inerentes a sua conduta. Ademais discorre acerca da ausência 

de ato ilícito, atribui a culpa exclusiva à consumidora e abarca acerca da 

inocorrência do dever de reparação por danos materiais, além de 

ausência de danos morais. Requerendo por fim a improcedência da ação. 

A autora impugnou a contestação apresentada rechaçando a preliminar 

arguida aduzido que o Sr. Harley Brown Silva Junior é seu cônjuge, e que 

seria a promovente legitimidade a figurar o polo ativo da demanda, pois foi 

a pessoa prejudicada pelo evento danoso. Impugnando in totum a peça 

contestatória. Realizada audiência de instrução as testemunhas relataram 

os fatos ocorridos, sendo que a testemunha Geisilene dos Santos – 

recepcionista na época alega que o carro da autora estava estacionado já 

na parte da calçada. A testemunha Ana Paula Waldow confirma que a 

bicicleta estava o suporte juto ao veículo e que o veículo estava 

estacionado próximo a porta de entrada do hotel. Analisando detidamente 

os autos, verifico a verossimilhança nas alegações da parte autora, uma 

vez que anexou aos autos boletim de ocorrência confeccionado na data 

do ocorrido, e-mail de tratativas junto a gerência do hotel reclamado que 

admitiu o furto naquele local, nota fiscal de serviços demonstrando a 

utilização dos serviços juto ao reclamado – pernoite e nota fiscal da 

bicicleta. Quanto a preliminar arguida deixo de acolhê-la, pois demonstrada 

está a legitimidade ativa da promovente em figurar na presente demanda, 

posto que a autora é a consumidora dos serviços prestados pelo 

reclamado e comprovada está a condição de esposa do destinatário da 

nota fiscal do produto furtado. No mérito em que pese às alegações do 

réu, é necessário reforçar sua responsabilidade no caso em epígrafe, 

isso porque ainda que o estacionamento em tese não seja de sua 

responsabilidade ou administração, a jurisprudência tem se manifestado 

com entendimento de que o estabelecimento comercial ou de prestação de 

serviços responde pelos danos causados aos veículos, quando 

disponibiliza estacionamento a sua clientela, fomentando sua atividade 

econômica. No entanto, mais do que claro está, inclusive com as fotos 

anexadas nos autos pelo próprio reclamado, de que o estacionamento em 

questão é uma área comum do hotel, que atrai clientes, com cuidados, 

limpeza e delimitação dos espaços de estacionamento. Segundo pacífica 

jurisprudência, inclusive com a edição da Súmula n°. 130 do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça, o hotel responde pelo furto ocorrido em 

estacionamento anexo às suas dependências. Existe, em tais casos, 

contrato implícito de depósito, que torna o estabelecimento responsável 

pela guarda e segurança do veículo. Nesse sentido: EMENTA: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FURTO DE VEÍCULO - 

ESTACIONAMENTO DE HOTEL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER 

DE INDENIZAR - DEVER DE VIGILÂNCIA E GUARDA - DANOS MATERIAIS - 

MANTIDO O VALOR DETERMINADO PELA R. SENTENÇA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Gera indenização por danos morais, o furto do 

veículo no interior do hotel, haja vista o desconforto e os transtornos 

suportados pela vítima. É de responsabilidade do hotel, ao fornecer 

estacionamento aos seus clientes, facilidade que atrai cada vez mais 

consumidores, assumir o dever de guarda e vigilância dos bens que lhe 

foram entregues em confiança, respondendo pela sua preservação 

(Súmula 130 do STJ). Afasta-se a indenização por danos materiais, em 

face da ausência de provas envolvendo a existência de objetos pessoais 

presentes no interior do veículo e que teriam sido subtraídos. (TJMG - 

Apelação Cível 1.0024.07.444191-6/003, Relator(a): Des.(a) Paulo Mendes 

Álvares , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/12/2013, publicação da 

súmula em 17/12/2013) [...] O estabelecimento comercial que oferece 

estacionamento em área própria para comodidade de seus clientes, ainda 

que a título gratuito, assume em princípio a obrigação de guarda dos 

veículos, sendo assim responsável civilmente pelo seu furto. (RI 

1507/2011, DR. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª TURMA 

RECURSAL, Julgado em 18/05/2011, Publicado no DJE 04/06/2011) (grifo 

nosso). Sublinho que não procedem as alegações da parte ré no sentido 

de se tratar de espaço público, que não era utilizado como estacionamento 

privado aos seus clientes. Isso porque a foto constante em sua própria 

defesa não deixa dúvidas de que o citado local era utilizado 

exclusivamente pelos clientes da ré, inclusive com placas, demarcações 

de espaço para veículos, área de descanso. Assim, demonstrado o dever 

de indenizar[1], caberia a parte autora comprovar os danos materiais que 

alega ter suportado – já que esses não se presumem e não pode a parte 

ré fazer prova de negativa de quais itens estavam no veículo e foram 

furtados. E neste sentido há comprovação fática de que a bicicleta estava 

afixada no suporte do veículo da autora e que possui a promovente nota 

fiscal de produto, demonstrando assim a prova dos prejuízos suportados, 

que perfazem a monta de R$ 1.490,00 (um mil quatrocentos e noventa 

reais), valor este que deve ser corrigido monetariamente e ressarcido pela 

ré. Nesse sentido: CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FURTO DE VEÍCULO EM 

ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. PRINCÍPIO DO LIVRE 

CONVENCIMENTO DO JUIZ NA AFERIÇÃO DAS PROVAS QUE SE 

MOSTRAM SUFICIENTES PARA A COMPROVAÇÃO DO OCORRIDO 

(COMPROVANTE COM DATA E HORA DO PAGAMENTO DAS COMPRAS E 

IMEDIATA LAVRATURA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL). DEVER 

DE VIGILÂNCIA. RESPONSABILIDADE PELOS EFEITOS DANOSOS 

CAUSADOS AO PATRIMÔNIO DO P ARTICULAR. 1. RECURSO 

TEMPESTIVO E COM PREPARO. CONHECIMENTO. 2. A SENTENÇA JULGOU 

PROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, EM 

DECORRÊNCIA DE FURTO OCORRIDO EM VEÍCULO DENTRO DO 

ESTACIONAMENTO DE HIPERMERCADO. 3. O APELANTE ALEGA QUE 

NÃO HÁ PROVAS DE QUE O FURTO TERIA OCORRIDO NAS 

DEPENDÊNCIAS DE SEU ESTACIONAMENTO E DE QUE O AUTOR TERIA 

SOFRIDO OS DANOS ALEGADOS, UMA VEZ QUE NÃO É COMUM DEIXAR 

BENS DE ALTO VALOR NO INTERIOR DO VEÍCULO. 4. O SUPERMERCADO 

É RESPONSÁVEL POR FATOS DANOSOS OCORRIDOS NAS SUAS 

DEPENDÊNCIAS, INCLUINDO OS FURTOS E OUTRAS DANIFICAÇÕES 

INCIDENTES SOBRE BENS MÓVEIS ESTACIONADOS OU GUARDADOS EM 

SEUS ESTACIONAMENTOS OU GARAGENS, NOS PRECISOS TERMOS DO 

ENUNCIADO Nº 130 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE 

DO STJ. 5. PARA QUE SE ESTABELEÇA A RESPONSABILIDADE É 

NECESSÁRIA A PROVA DE QUE O DANO OCORREU DENTRO DO 

ESTACIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. 6. NO PRESENTE 

CASO, OBSERVA-SE QUE O AUTOR EFETUOU O PAGAMENTO DE SUAS 

COMPRAS NO ESTABELECIMENTO RÉU NO DIA 07/01/2009, ÀS 22H (FL. 

41), SENDO ESTA A FORMA DE PROVAR QUE O VEÍCULO ESTAVA 

ESTACIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA EMPRESA RÉ. OBSERVA-SE 

QUE, LOGO EM SEGUIDA, ÀS 22H39MIN, FOI LAVRADO O COMPETENTE 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA (FL. 34/37), INDICANDO QUE O FURTO FOI 

CONSUMADO NAS DEPENDÊNCIAS DO RÉU. 7. O ESTABELECIMENTO 

COMERCIAL QUE OFERECE ESTACIONAMENTO EM ÁREA PRÓPRIA PARA 

COMODIDADE DE SEUS CLIENTES, AINDA QUE A TÍTULO GRATUITO, 

ASSUME, EM PRINCIPIO, A OBRIGAÇÃO DE GUARDA DOS VEÍCULOS, 

SENDO ASSIM RESPONSÁVEL CIVILMENTE PELO SEU FURTO OU 

DANIFICAÇÃO" (STJ - RESP 107.385/RS), SOMENTE EXIMINDO-SE DA 

INDENIZAÇÃO ANTE A PROVA INEQUÍVOCA DE CULPA EXCLUSIVA DA 

VÍTIMA OU DA NÃO EXISTÊNCIA DO EVENTO. 8. DIANTE DISSO, RESTA 

CLARO QUE A EMPRESA RÉ TEM O DEVER DE GUARDA E 

CONSERVAÇÃO DOS BENS DEIXADOS NAS SUAS DEPENDÊNCIAS, UMA 

VEZ QUE OFERECE O ESTACIONAMENTO PARA AUFERIR LUCRO 

DAQUELES QUE FREQÜENTAM O SUPERMERCADO, DEVENDO INDENIZAR 

OS PREJUÍZOS MATERIAIS SOFRIDOS PELO AUTOR. 9. QUANTO AOS 

BENS FURTADOS, A INFORMANTE SOUBE PRECISAR OS OBJETOS QUE 

ESTAVAM NO VEÍCULO, CONVERGINDO COM AS DECLARAÇÕES 

PRESTADAS PELO AUTOR E AS INFORMADAS NO BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA. POR OUTRO LADO, O AUTOR APRESENTOU NOTAS 

FISCAIS QUE COMPROVAM O VALOR QUE PAGOU PELOS OBJETOS. 10. 

ADEMAIS, INCUMBIA AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL O ÔNUS DE 

PROVAR QUE O FURTO NÃO ACONTECEU NO INTERIOR DE SEU 

ESTACIONAMENTO, OU AINDA QUE NÃO HOUVE SUBTRAÇÃO DE BENS 

OU QUE O CONSUMIDOR AGIU DE FORMA NEGLIGENTE COM SEU 

PATRIMÔNIO, O QUE NÃO OCORREU. 11. RECURSO CONHECIDO E 

NEGADO PROVIMENTO. 12. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E 

JURÍDICOS FUNDAMENTOS, COM SÚMULA DE JULGAMENTO SERVINDO 

DE ACÓRDÃO, NA FORMA DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95. DIANTE DA 

SUCUMBÊNCIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 55 DA LEI DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS (LEI Nº 9.099/95), CONDENO O APELANTE NO PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES 

FIXADOS EM R$ 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA 

CONDENAÇÃO. (TJ-DF -  ACJ:  37234320098070001 DF 

0003723-43.2009.807.0001, Relator: ASIEL HENRIQUE, Data de 

Julgamento: 09/02/2010, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: 25/05/2010, DJ-e Pág. 173) É 

importante asseverar que caberia a ré demonstrar que o furto não ocorreu 
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em seu estabelecimento comercial, prova de sua alçada, sublinhe-se. Ou 

ainda poderia demonstrar fortuito externo ou culpa exclusiva da vítima, 

considerando sua responsabilidade objetiva in casu, fatos que apesar de 

alegados não restaram devidamente comprovados nos autos em epígrafe. 

No que tange ao pedido de compensação por danos morais, entendo este 

ser pertinente no presente caso, isso porque não se trata de mero 

transtorno ou simples aborrecimento o furto de objetos em veículo ocorrido 

em estacionamento de estabelecimentos comerciais. Assim, a ação 

criminosa em questão, violando o direito subjetivo da autora, causou 

danos de ordem moral. Nesse sentido se posiciona o E. Tribunal de Justiça 

do Estado do Mato Grosso, in verbis: [...] 3- Não se trata de mero 

transtorno ou simples aborrecimento o furto de veículo de consumidor no 

estacionamento do supermercado onde foi fazer compras, que o cliente 

presumia que o seu automóvel estaria seguro e vigiado no local onde a 

ação criminosa se deu, dando possibilidade a indenização por danos 

morais, violando o direito subjetivo do cidadão, lhe causado dano moral e 

perfeitamente tarifado. 4- Não há como acolher pedido de majoração de 

verba honorária em sede de contra-razões, situação que somente pode 

ser tratado ao nível de um recurso adesivo e, por conseqüência, não se 

conhece o que, de forma insólita para o direito, pretende o apelado.5-Na 

senda do entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça, o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações 

das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a 

responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou 

motivo suficiente para fundamentar a decisão. (Ap 82573/2015, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

28/10/2015, Publicado no DJE 06/11/2015) (grifo nosso). [...] O 

estabelecimento comercial que oferece estacionamento aos seus clientes 

responde pelos eventuais danos e prejuízos a eles causados, em razão 

do dever de guarda e vigilância que assume para tanto. Inteligência da 

Súmula 130 do STJ. A responsabilidade pela indenização não decorre de 

contrato de depósito, mas da obrigação de zelar pela guarda e segurança 

dos veículos estacionados no local, presumivelmente seguro. Ademais, 

nos termos do art.14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que 

comprovada a correlação entre os prejuízos suportados pelo cliente e a 

má prestação do serviço ofertado, é dever do fornecedor reparar os 

danos, muito mais ainda se inexistir nos autos qualquer prova de 

excludente do nexo causal, como culpa exclusiva da vítima ou de terceiro 

ou, ainda, o caso fortuito ou força maior, consoante regra inserta no inciso 

II do § 3º do citado dispositivo legal. O furto é crime contra o patrimônio e 

causa sensação de desconforto e insegurança na vítima, estando longe 

de ser considerado "mero aborrecimento" ou "algo previsível", assim, a 

vítima tem o direito aos danos morais. Se o valor fixado a título de danos 

morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é de 

mister a sua mantença. Em se tratando de danos morais, o valor há que 

ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir de sua fixação. Inteligência 

da Súmula 362 do STJ. Já os juros de mora devem ter sua incidência a 

contar da citação, nos termos do art.219 do CPC. (Ap 175807/2014, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

08/07/2015, Publicado no DJE 16/07/2015) (grifo nosso). A indenização 

deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, 

por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, 

compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte 

quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Posto isso, 

considerando-se as circunstâncias do caso, especialmente os 

transtornos decorrentes do furto, os sofrimentos passados pela parte 

autora, o caráter pedagógico punitivo, os princípios da proporcionalidade e 

da razoabilidade, entendo que o valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título 

de danos morais à autora, é justo. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, com 

fundamento 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO POR 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, 

para: a) Condenar a ré ao pagamento de danos materiais à autora o valor 

de R$ 1.490,00 (um mil quatrocentos e noventa reais), sobre o qual incidirá 

correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso, mais juros de 

mora de 1% ao mês, a partir da citação, e; b) Condenar a ré ao pagamento 

do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, sobre o 

qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação, por se tratar de responsabilidade contratual, e correção 

monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento. Sem custas ou honorários 

nesta fase Lei n. 9.099/95, art. 55. Por consequência, julga-se extinto o 

feito, com julgamento de mérito. Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 24 de novembro de 2017. KARLA 

PALOMA BUSATO Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível 

que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante o Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. [1] [...] 

- O estabelecimento que permite o estacionamento de veículo, em suas 

dependências, mesmo a título gratuito, tem responsabilidade pela guarda e 

vigilância, tornando-o responsável por qualquer dano causado. - Nos 

termos do CDC, o fornecedor de serviços ou de produtos responde para 

com o consumidor em caso de dano, independentemente de culpa, 

portanto, o roubo ou furto de veículo nas dependências do supermercado, 

configura dano moral, passível de reparação.- O valor da indenização por 

danos morais deve ser fixado de forma obedecendo aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, para cada caso em concreto. 

-Comprovados os danos materiais, sofridos, por ação dos fatos ocorridos, 

necessária o seu deferimento é incontestável. (Ap 16263/2015, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

22/04/2015, Publicado no DJE 28/04/2015) (grifo nosso).

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010379-90.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO OLIVEIRA PESSOA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSON REZENDE DOS SANTOS OAB - MT0016428A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando a informação quanto ao endereço atualizado do 

reclamado (ID 12928621), CUMPRA-SE nos termos da decisão do ID 

10822452. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 26 de abril de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010787-42.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA OAB - MT0009585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ PEREIRA DE SIQUEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 
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manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 26 de Abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001405-13.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. INTIME-SE o reclamante para se manifestar sobre o comprovante 

de depósito do ID 12934175 no prazo de 5 dias. Caso seja solicitado o 

levantamento, DEFIRO desde já defiro o pedido. Em seguida, deverá os 

autos virem conclusos para extinção (artigo. 924, II, do CPC). Caso não 

haja manifestação, ARQUIVEM-SE. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 26 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direit

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001208-58.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KEONNY TYESKO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 26 de Abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000623-06.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LIVIA MARESSA SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Antes de deliberar quanto a pedido de cumprimento de sentença, 

INTIME-SE o reclamante para se manifestar sobre o comprovante de 

depósito do ID 12218533 no prazo de 5 dias. Caso seja solicitado o 

levantamento, DEFIRO desde já defiro o pedido. Em seguida, deverá os 

autos virem conclusos para extinção (artigo. 924, II, do CPC). Caso não 

haja manifestação, ARQUIVEM-SE. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 02 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-09.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB - MT14526/O (ADVOGADO)

Thiago Ribeiro OAB - MT0013293A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAXI COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS E SERVICOS PARA 

VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 
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9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 02 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-54.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Thiago Ribeiro OAB - MT0013293A-O (ADVOGADO)

CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB - MT14526/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA FONTOURA DE ARAUJO SILVA (REQUERIDO)

PATRICIA CRISTINA DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 02 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010098-61.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI PRIETO CENA DAMIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVRADA APARECIDA GAETE OAB - MT0015117A (ADVOGADO)

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0010994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O pedido de instauração do incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica do ID 6317061 deverá ser autuado em apartado, por 

dependência ao processo principal. Assim, promova o exequente as 

adequações necessárias para que seja o requerimento analisado, em 10 

dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso 

de inércia. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 02 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001145-33.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE GALDINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA OAB - MT0015703A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

XAVIER COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO DECANINI OAB - MT0009993A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 02 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010254-49.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JARDIM MAGALHAES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE CASSIO MELLO OAB - MT0014312A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA FONTOURA DE ARAUJO SILVA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando que a exequente manifestou desinteresse a 

proposta ofertada pela executada, PROSSIGA-SE com o cumprimento de 

sentença, nos termos da decisão do ID 12617202. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Tangará da Serra/MT, 02 de maio de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012176-62.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN OAB - MT0014551A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença em relação ao saldo remanescente. Nos termos 

do art. 523 do Código de Processo Civil de 2015, transitada em julgado a 

sentença sem a satisfação voluntária do débito, intime-se o devedor 

pessoalmente ou por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor do débito, acrescido das custas, se houver, 

sob pena de ser acrescido da multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 

2015) e, caso não haja pagamento no prazo assinalado, deverá ser 

efetuada a penhora e avaliação de bens e elaborado o respectivo auto, 

intimando-se o executado ou o representante legal na pessoa de seu 

advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado ou correio, para 

apresentação de embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC 

de 2015 – Enunciado 142 do Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o 

prazo para embargos flui a partir da data do depósito (Enunciado nº 156 

do FONAJE). Na hipótese de não existir patrono constituído pelo 

executado nos autos, deverá a Secretaria observar que, no caso de se 

tratar de reclamado que tenha sido declarado revel na fase de 

conhecimento, a intimação deverá observar o disposto no art. 346 do CPC 

de 2015, correndo os prazos em cartório a partir da publicação do ato no 

Diário Oficial. A intimação pessoal será necessária apenas após e se 

houver efetiva penhora. Não sendo opostos embargos, certifique-se, 

intimando-se o credor, que deverá se manifestar sobre uma das 

alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 9.099/95 e, optando o credor 

pela alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, 

que deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a 

publicação em jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte 

salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam autorizados o credor, 

o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do art. 52, VIII, desde que 

haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, 

ainda, o credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, 

§ 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de honorários advocatícios em 

fase de cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais 

Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/1995, e de acordo 

com a jurisprudência dominante sobre o tema (Enunciado nº 161 do 

FONAJE). Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 02 de maio 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001108-69.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JERCELINA ANTONIO BANDEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 02 de Maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001105-17.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIELLY DE OLIVEIRA BARRETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 02 de Maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001104-32.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA JOELMA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 02 de Maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001096-55.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA SANTOS OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 02 de Maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001095-70.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELI FERREIRA DE PINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 02 de Maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001091-33.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANI DOS SANTOS DA SILVA CARDOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a Lei nº 

12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo 

passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda 

Pública, devem ser citados para comparecimento à audiência de 

conciliação, é fato que os representantes da Fazenda Pública raramente 

comparecem ao referido ato. A adoção do referido procedimento (que 

remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a 

realização de um ato processual inútil e desnecessário, não preservaria a 

celeridade que deve permear procedimentos da espécie; ao contrário, 

apenas oneraria as partes e atravancaria demasiadamente a marcha 

procedimental. Considerando a forte orientação doutrinária e 

jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao 

microssistema dos Juizados Especiais, bem como tendo em vista que 

restarão preservados os princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, 

hei por bem determinar, especificamente no que tange à citação e prazo 

para resposta do reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do 

CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da 

Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 
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diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 02 de Maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001092-18.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA PRISCILA PESSOA MENEZES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 02 de Maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001093-03.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE SABINO RABELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 02 de Maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001116-46.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE TATIANE RODRIGUES ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 02 de Maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001115-61.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OZIEL DE PAULA AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 
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o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 02 de Maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001114-76.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 02 de Maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001109-54.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J. DEISE DO NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALINA FRANCISCA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 02 de Maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001111-24.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J. DEISE DO NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 02 de Maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001113-91.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J. DEISE DO NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA PRISCILA PESSOA MENEZES (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 02 de Maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010515-82.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO AMANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 02de maio 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011059-70.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA BENICIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ OAB - RJ0201080A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 02de maio 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000652-56.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIELI APARECIDA ALVES TIMOTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 02de maio 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010073-48.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE TEREZAN BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 
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Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 03 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012311-74.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO KLAFKE - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS Y. S. GOULART DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo requerido 

(60 dias), findo o qual deverá a parte reclamante se manifestar no prazo 

de 10 (dez) dias, promovendo o necessário ao regular prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Caso 

não haja manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos para 

extinção. Caso haja manifestação, conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 03 de maio de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000100-91.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAN TOM COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SARAH ALVARENGA DE MATOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALMIR DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT11692/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando a informação quanto ao endereço atualizado da 

executada, cumpra-se nos termos da segunda parte da decisão do ID 

9875508. Caso infrutífera, INTIME-SE o douto patrono da executada para, 

no prazo de 10 dias, indicar o endereço do sua patrocinada. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 03 de maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001129-45.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA AMAJUNEPA DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a Lei nº 

12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo 

passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda 

Pública, devem ser citados para comparecimento à audiência de 

conciliação, é fato que os representantes da Fazenda Pública raramente 

comparecem ao referido ato. A adoção do referido procedimento (que 

remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a 

realização de um ato processual inútil e desnecessário, não preservaria a 

celeridade que deve permear procedimentos da espécie; ao contrário, 

apenas oneraria as partes e atravancaria demasiadamente a marcha 

procedimental. Considerando a forte orientação doutrinária e 

jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao 

microssistema dos Juizados Especiais, bem como tendo em vista que 

restarão preservados os princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, 

hei por bem determinar, especificamente no que tange à citação e prazo 

para resposta do reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do 

CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da 

Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 03 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001136-37.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAMARIA ALVES DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a Lei nº 

12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo 

passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda 

Pública, devem ser citados para comparecimento à audiência de 

conciliação, é fato que os representantes da Fazenda Pública raramente 

comparecem ao referido ato. A adoção do referido procedimento (que 

remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a 

realização de um ato processual inútil e desnecessário, não preservaria a 

celeridade que deve permear procedimentos da espécie; ao contrário, 

apenas oneraria as partes e atravancaria demasiadamente a marcha 

procedimental. Considerando a forte orientação doutrinária e 

jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao 

microssistema dos Juizados Especiais, bem como tendo em vista que 

restarão preservados os princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, 

hei por bem determinar, especificamente no que tange à citação e prazo 

para resposta do reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do 

CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da 

Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 03 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001125-08.2018.8.11.0055
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Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO DA COSTA VILANOVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a Lei nº 

12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo 

passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda 

Pública, devem ser citados para comparecimento à audiência de 

conciliação, é fato que os representantes da Fazenda Pública raramente 

comparecem ao referido ato. A adoção do referido procedimento (que 

remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a 

realização de um ato processual inútil e desnecessário, não preservaria a 

celeridade que deve permear procedimentos da espécie; ao contrário, 

apenas oneraria as partes e atravancaria demasiadamente a marcha 

procedimental. Considerando a forte orientação doutrinária e 

jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao 

microssistema dos Juizados Especiais, bem como tendo em vista que 

restarão preservados os princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, 

hei por bem determinar, especificamente no que tange à citação e prazo 

para resposta do reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do 

CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da 

Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 03 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012310-89.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEI CALSAVARA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCILO DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT0012359S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 03 de maio 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011212-06.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO TASSIO NERI TERRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TANGARA SHOPPING CENTER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 03 de maio 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001517-79.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIENE RAMOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 03 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001287-37.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

G DE AZAMBUJA COM PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS - ME 

(EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER OAB - MT0014554A (ADVOGADO)

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERO COMERCIO DE MOTOS LTDA-ME - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 03 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010750-88.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEODIR ANTONIO CADORE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CRESTANI PALMA OAB - MT0009808A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO FERNANDES PARENTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Mantenho, por hora, o sobrestamento da decisão do ID 7230829. 

Outrossim, DEFIRO o pedido para que os autos sejam suspensos até o 

julgamento dos embargos de terceiro inscritos sob o código 265306, 

interpostos em apenso aos autos de execução na 5ª Vara Civel desta 

comarca, devendo ser oficiado àquele Juízo para que preste informações 

sobre o julgamento, assim que proferido. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 03 de maio de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-39.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MARIA BERTOTTI ORGAN (REQUERENTE)

EMERSON DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES OAB - MT0016155A-O 

(ADVOGADO)

CAROLINE GALDINO BARREIROS OAB - MT0014167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que, ao que tudo indica, a 

reclamada cumpriu parcialmente a obrigação, uma vez que consta 

comprovante de pagamento no valor de R$ 7.690,80 juntado no ID 

9248300. Assim, para que não haja excesso de execução, INTIME-SE o 

exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre o comprovante de 

depósito em comento, bem como apresentar demonstrativo atualizado do 

valor executado, deduzindo o valor já depositado, a fim de que seja 

apreciado o pedido de cumprimento de sentença. Caso seja solicitado o 

levantamento do valor depositado, desde já DEFIRO o pedido. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 03 de maio de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000603-15.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DELLALIBERA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELVANIR ANGELICO ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 03 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000616-14.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DELLALIBERA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELI GONCALVES GODINHO JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 03 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001152-88.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON VIEIRA DE SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 04 de maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001151-06.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS HENRIQUE BARAGAO CORREIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 04 de maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001149-36.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABRINA VANDERLEIA RAMOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 
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de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 04 de maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001148-51.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE TATIANE RODRIGUES ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 04 de maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001147-66.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DERISVALDO DE SOUZA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 04 de maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001131-15.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR GREGOLY BUREI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 04 de maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001145-96.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE SABINO RABELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR
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VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 04 de maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001144-14.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 04 de maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001143-29.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE CASSEMIRO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 04 de maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001140-74.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE REGINA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 
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expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 04 de maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001138-07.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA BATISTA DA HORA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 04 de maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001135-52.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERLI DUARTE LUIZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 04 de maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001139-89.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA SILVA DOS SANTOS - VESTUARIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT0015625A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI GRETTER FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 04 de maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001094-85.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L.R. LANGER - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE FORCELINI OAB - MT0010057A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILENE MANGOLIN DOS ANJOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto ao reclamante a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, para adequação do pedido ao rito do processo de 

conhecimento, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do 

artigo 321 do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 04 de Maio 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001158-95.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONEIA REZENDE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a Lei nº 

12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo 

passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda 

Pública, devem ser citados para comparecimento à audiência de 

conciliação, é fato que os representantes da Fazenda Pública raramente 

comparecem ao referido ato. A adoção do referido procedimento (que 

remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a 

realização de um ato processual inútil e desnecessário, não preservaria a 

celeridade que deve permear procedimentos da espécie; ao contrário, 

apenas oneraria as partes e atravancaria demasiadamente a marcha 

procedimental. Considerando a forte orientação doutrinária e 

jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao 

microssistema dos Juizados Especiais, bem como tendo em vista que 

restarão preservados os princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, 

hei por bem determinar, especificamente no que tange à citação e prazo 

para resposta do reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do 

CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da 

Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 04 de Maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001160-65.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARILSE ALICE CALOMEZORE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a Lei nº 

12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo 

passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda 

Pública, devem ser citados para comparecimento à audiência de 

conciliação, é fato que os representantes da Fazenda Pública raramente 

comparecem ao referido ato. A adoção do referido procedimento (que 

remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a 

realização de um ato processual inútil e desnecessário, não preservaria a 

celeridade que deve permear procedimentos da espécie; ao contrário, 

apenas oneraria as partes e atravancaria demasiadamente a marcha 

procedimental. Considerando a forte orientação doutrinária e 

jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao 

microssistema dos Juizados Especiais, bem como tendo em vista que 

restarão preservados os princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, 

hei por bem determinar, especificamente no que tange à citação e prazo 

para resposta do reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do 

CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da 

Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 04 de Maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000948-78.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE PRISCILA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADENILSON SEVERINO MARTINS OAB - MT0009807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 04 de maio 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000498-38.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TOMAZONI GOLD - ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS 

LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - 

568.962.041-68 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Pretende o reclamado que a majoração da multa, sob o 

argumento de que, novamente, o reclamado não teria dado cumprimento a 

decisão judicial. Analisando todo o processado, verifica-se que já houve a 

majoração da multa por este Juízo, contudo, não surtiu qualquer efeito, 

visto que o reclamado persiste em descumprir a ordem judicial. Outrossim, 

mesmo que houvesse o deferimento do pedido, não produziria qualquer 

efeito para fins de execução, tendo em vista que o valor das multas já 

aplicadas, em muito, ultrapassaram o limite estabelecido no despacho do ID 

10121217, ou seja, 40 salários mínimos. Diante do exposto, DEFIRO 

parcialmente o pedido do exequente, tão somente para DETERMINAR a 

expedição de oficio a Anatel, comunicando acerca do descumprimento da 

determinação judicial pelo executado, bem como para que seja expedido 

ofício, com cópia integral dos autos, ao Ministério Público para que tome as 

providências cíveis e criminais que reputar cabíveis. Por fim, tendo em 

vista que na audiência de conciliação o reclamado noticiou que já houve o 

restabelecimento dos serviços telefônicos e de internet, DETERMINO ao 

Sr. Oficial de Justiça que seja realizada diligência, in loco, a fim de verificar 

se as linhas telefônicas fixas sob os números 3326-8044, 3326-0369, 

3326-0531, 33265517 e 33266362, bem como se o sistema de internet se 

encontram funcionando. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra, 04 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000496-34.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO XAVIER DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Aguarde-se a realização da audiência designada. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 04 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001144-48.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO AVELINA FURTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Antes de deliberar sobre o pedido de cumprimento de sentença, 

necessário que seja apresentado demonstrativo discriminado e atualizado 

do valor executado (art. 524, do CPC). Assim, INTIME-SE o exequente 

para, no prazo de 10 dias, cumprir com as providências cabíveis, sob 

pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de 

inércia. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 07 de maio de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010464-42.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP (EXEQUENTE)

LUIZ MARIANO BRIDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CRESTANI PALMA OAB - MT0009808A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

IRENE BARBOSA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

VASNI FIGUEIREDO MARISCO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE PAULO MORAES (TERCEIRO INTERESSADO)

AVELINA ANTONIA VISITACAO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Determino que sejam os presentes autos encaminhados à E. Turma 

Recursal para apreciação do pedido do ID 13034169. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra, 07 de maio de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001174-49.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZIELA DOS SANTOS ULRICH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 07 de maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001179-71.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FERREIRA DE LIMA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEY RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 07 de maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001180-56.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FERREIRA DE LIMA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEY RODRIGUES (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 07 de maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001189-18.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 320 do CPC, faculto a parte reclamante, no 

prazo de 15 (quinze dias), emendar a inicial para juntar aos autos 

comprovante de endereço em seu nome ou justificar (e comprovar 

documentalmente) qual a correlação existente com a pessoa na qual se 

encontra o comprovante de endereço juntado no ID 13067653, sob pena 

de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 07 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011298-40.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA COSTADELLI DE ALMEIDA CAVALHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO OAB - MT0021159A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. INTIME-SE o reclamante para se manifestar sobre o comprovante 

de depósito do ID 130092570 no prazo de 5 dias. Caso seja solicitado o 

levantamento, DEFIRO desde já defiro o pedido. Em seguida, deverá os 

autos virem conclusos para extinção (artigo. 924, II, do CPC). Caso não 

haja manifestação, ARQUIVEM-SE. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 08 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001218-68.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J. DEISE DO NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA JOELMA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 09 de maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001217-83.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO APARECIDO CASACCHI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIA MARA TEREZINHA JUCOSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente de 

mandado. Após, devolvam-se aos autos de origem, com as homenagens 

deste Juízo, procedendo-se as baixas e anotações devidas. 

Comunique-se o Juízo deprecante. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 09 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001216-98.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J. DEISE DO NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DERISVALDO DE SOUZA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 
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e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 09 de maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001050-66.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DENIVALDO BATISTA MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOLFO ALVES DA COSTA OAB - MT0004366A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VISAO SISTEMA CONTABIL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 

282 do Código de Processo Civil. Designe-se audiência de conciliação. 

Cite-se a parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a 

também para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 09 de maio de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001210-91.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CUSTODIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 09 de maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001207-39.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE DE SOUZA LUIZ PINA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 09 de maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001204-84.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DARCY LORENCO MANTOVANI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente de 

mandado. Após, devolvam-se aos autos de origem, com as homenagens 

deste Juízo, procedendo-se as baixas e anotações devidas. 

Comunique-se o Juízo deprecante. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 09 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 330 de 806



Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001203-02.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA LAIA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 09 de maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001202-17.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDALVA ANTONIA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 09 de maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000493-79.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MACIEL FERRAZ BERBEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CADORE VEICULOS - EIRELI - EPP (REQUERIDO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA CRESTANI PALMA OAB - MT0009808A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Aguarde-se a realização da audiência designada nos autos. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 26 de abril de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001547-17.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 
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(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 26 de Abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011246-15.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KERLEY LUCRECIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDESIO DO CARMO ADORNO OAB - MT0008615A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOYOTA DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA BARBIERI FERNANDES OAB - SP0210281A (ADVOGADO)

DIRCEU FREITAS FILHO OAB - SP0073548A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

DISVECO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Retifique-se os polos da ação. Considerando presentes todos os 

requisitos do art. 524 do Código de Processo Civil de 2015, defiro o pedido 

de processamento do cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 

do Código de Processo Civil de 2015, transitada em julgado a sentença 

sem a satisfação voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente 

ou por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor do débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de 

ser acrescido da multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso 

não haja pagamento no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora 

e avaliação de bens e elaborado o respectivo auto, intimando-se o 

executado ou o representante legal na pessoa de seu advogado ou, na 

falta deste, pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – 

Enunciado 142 do Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para 

embargos flui a partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). 

Na hipótese de não existir patrono constituído pelo executado nos autos, 

deverá a Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que 

tenha sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 26 de Abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000445-57.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNETE DALA BONA OAB - MT0022482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURIDETE MARCIA DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 26 de abril de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001072-27.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEILSON GUIMARAES VELOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ AFONSO FRAGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente de 

mandado. Após, devolvam-se aos autos de origem, com as homenagens 

deste Juízo, procedendo-se as baixas e anotações devidas. 

Comunique-se o Juízo deprecante. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 26 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001010-84.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ANTONIO MATIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a Lei nº 

12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo 

passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda 

Pública, devem ser citados para comparecimento à audiência de 

conciliação, é fato que os representantes da Fazenda Pública raramente 

comparecem ao referido ato. A adoção do referido procedimento (que 

remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a 

realização de um ato processual inútil e desnecessário, não preservaria a 

celeridade que deve permear procedimentos da espécie; ao contrário, 

apenas oneraria as partes e atravancaria demasiadamente a marcha 

procedimental. Considerando a forte orientação doutrinária e 

jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao 

microssistema dos Juizados Especiais, bem como tendo em vista que 

restarão preservados os princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, 

hei por bem determinar, especificamente no que tange à citação e prazo 

para resposta do reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do 

CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da 

Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 26 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001011-06.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAMARES FERREIRA NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANITA LOIOLA OAB - MT0013178A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS BRITO PINHEIRO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 26 de abril de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011237-19.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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DEBESA & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o requerimento formulado no ID 12938613. Oficie-se a 

Caixa Econômica Federal e ao INSS a fim de que, no prazo de 10 dias, 

prestem informações acerca de eventual vínculo empregatício atual do 

executado. Com a informação, INTIME-SE a exequente para, no prazo de 

10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da 

Serra-MT, 26 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001467-53.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIELI NAIRA SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. INTIME-SE a parte reclamante para, no prazo de 10 dias, adequar o 

pedido do ID 11635282, conforme determinam os artigos 523 e 524 do 

CPC, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso 

de inércia. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 26 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010138-48.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DARIO ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE OLIVEIRA VEIGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ao Contador para cálculo atualizado do débito, devendo, para 

tanto, ser deduzido o valor levantando no ID 6281963. Após, conclusos 

para análise do pedido de penhora on line. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 16 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000459-07.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO SOUZA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o reclamante para, querendo, oferecer impugnação a 

contestação, no prazo de 5 dias. Após, conclusos para análise de 

possibilidade de julgamento antecipado da lide. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 16 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010280-47.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA FERNANDA SASSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO CENTRO DE DISTRIBUICAO DE TELEFONIA LTDA. - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT0007182A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Antes de deliberar quanto ao pedido de penhora on line do ID 

13062724, CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo de manifestação do 

executado. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 16 de maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001103-47.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Novo Código de Processo Civil, 

verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo autor, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito 

na demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a analise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Como consequência, deve 

estar demonstrada a necessidade de deferimento da tutela de urgência, 

bem como que, sendo a tutela concebida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. Sob juízo de cognição sumária, vislumbro 

a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. O 

reclamante requer a suspensão da exigibilidade do tributo em debate, bem 

como que o reclamado se abstenha de inscrever seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito, ao argumento de que efetuou o depósito judicial do 

valor integral do débito pelo qual está sendo cobrado. Dispõe o artigo, 151 

do Código Tributário Nacional que: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do 

crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - 

as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do 

processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em 

mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela 

antecipada, em outras espécies de ação judicial; VI – o parcelamento. O 

depósito judicial do valor pelo qual o reclamante está sendo cobrado veio 

comprovado por meio dos documentos juntados no ID 12974800 e 

12974817. Esta conclusão se verifica pelo cotejo do Termo de Apreensão 

e do Boleto emitido pelo reclamado de Id 12952411, e a Guia de 

Recolhimento e Comprovante de Depósito de Id 12974817, o que enseja a 

aplicação do comando do artigo 151, II, do CTN. De outro norte, também 

constato presente o fundado receio de dano, uma vez que os futuros 

lançamentos tributários em sua conta irão impossibilitar o demandante de 

obter certidão negativa de débito junto à Secretaria de Fazenda do Estado, 

imprescindíveis para consecução de suas atividades laborais. Por fim, 

verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a 

qualquer tempo (Novo CPC, art. 296) e até por ocasião do julgamento final, 

poderá perfeitamente ser revogada esta decisão. Com essas razões, 

presentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a tutela de urgência 

almejada, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário 

inserido no Termo de Apreensão e Depósito nº 1134675-6, bem como que 
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o reclamado se abstenha de inscrever o nome do reclamante nos órgãos 

de proteção ao crédito. Cientifique-se o Estado de que deverá também se 

abster de inserir o nome da parte autora nos cadastros da Dívida Ativa 

Estadual pela dívida discutida nestes autos e cuja a tutela foi deferida, até 

final decisão, sob pena de incorrer em multa diária de R$ 300,00 

(trezentos reais) ao dia, até o limite de 60 salários mínimos. Não obstante 

discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados 

a figurar no polo passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado 

Especial da Fazenda Pública, devem ser citados para comparecimento à 

audiência de conciliação, é fato que os representantes da Fazenda 

Pública raramente comparecem ao referido ato. A adoção do referido 

procedimento (que remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), 

portanto, com a realização de um ato processual inútil e desnecessário, 

não preservaria a celeridade que deve permear procedimentos da 

espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e atravancaria 

demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a forte orientação 

doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação 

subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, bem como 

tendo em vista que restarão preservados os princípios descritos no art. 2º 

da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, especificamente no que tange 

à citação e prazo para resposta do reclamado, que seja observado o 

disposto no art. 335 do CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada 

pessoalmente (art. 6º da Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 

2015), para, querendo, apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 

(não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual, 

inclusive apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 16 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001263-72.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE MARIA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FERREIRA DA SILVA OAB - MT22539/O (ADVOGADO)

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

autor, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o 

fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a analise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Como consequência, deve estar demonstrada a 

necessidade de concessão da tutela de urgência antecipada, bem como 

que, sendo a tutela concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, 

isto é, seria ineficaz. Sob juízo de cognição sumária, verifico que não 

estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. 

Pelos documentos juntados aos autos não é possível inferir, em juízo de 

cognição sumária, qual o real motivo do bloqueio informado, já que a 

reclamante ora informa que tal ocorreu porque estava movimentando a 

conta poupança, ora que o motivo teria sido o depósito de valores 

equivocados em sua conta que foram sacados indevidamente. Enfim, não 

é possível visualizar com clareza qual o motivo o bloqueio teria ocorrido. 

Por fim, também ausente o requisito do dano irreparável ou de difícil 

reparação. Embora afirme que a conta bancária em questão é utilizada 

para depósitos de pensão alimentícia, não junta documento algum 

comprovando o alegado, prova que seria de fácil produção pela 

reclamante. Com estas razões, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, 

INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência almejada. Recebo a petição inicial, 

tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do Código 

de Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a 

parte promovida preferencialmente por correspondência com aviso de 

recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência de 

conciliação. A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para 

a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra-MT, 15 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000969-20.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOAQUIM DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 
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importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante o julgador pode adotar qualquer medida que reputar 

mais eficaz para a obtenção do resultado prático equivalente à tutela. No 

caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à saúde 

ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente patrimonial 

defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes últimos em 

cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da promovente, o 

bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o cumprimento da 

tutela específica se revela a medida mais adequada. Com efeito, a simples 

advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se ineficaz para 

compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo imperiosa a tomada 

de medida de cunho mais drástico visando a efetividade do comando 

judicial. A título de ilustração do entendimento firmado no C. STJ trago o 

entendimento explicitado nos seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE VIOLAÇÃO DE ARTIGO 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. BLOQUEIO DE VALORES 

EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É vedado ao STJ analisar 

violação de dispositivo constitucional, por se tratar de competência 

reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal Federal. 2. 

Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para garantir o 

fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo Regimental não 

provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. HERMAN BENJAMIN, 

T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – INEXISTÊNCIA. – 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, DO CPC – 

BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA 

DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de ensejar 

a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, ainda que 

implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, em sede 

de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no ID 

12709606. Intimem-se as partes acerca do bloqueio realizado, para que 

requeiram o que entender cabível. Após o levantamento, certifique-se e, 

caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos 

para extinção (924, II, do CPC de 2015). Intimem-se. Cumpra-se, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 14 de maio de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001029-90.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA FERREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 
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previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante ressaltar que as medidas ali previstas são meramente 

exemplificativas, não estando o julgado adstrito apenas àquelas hipóteses 

legais, podendo muito bem adotar outras medidas que reputar mais 

eficazes. No caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à 

saúde ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente 

patrimonial defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes 

últimos em cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da 

promovente, o bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o 

cumprimento da tutela específica se revela a medida mais adequada. Com 

efeito, a simples advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se 

ineficaz para compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo 

imperiosa a tomada de medida de cunho mais drástico visando a 

efetividade do comando judicial. A título de ilustração do entendimento 

firmado no C. STJ trago o entendimento explicitado nos seguintes julgados: 

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE 

VIOLAÇÃO DE ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 

BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É 

vedado ao STJ analisar violação de dispositivo constitucional, por se tratar 

de competência reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal 

Federal. 2. Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para 

garantir o fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo 

Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. 

HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – 

INEXISTÊNCIA. – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, 

DO CPC – BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO 

DA DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de 

ensejar a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, 

ainda que implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, 

em sede de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no 

orçamento do ID 13125752. Intimem-se as partes acerca do bloqueio 

realizado, para que requeiram o que entender cabível. Sem prejuízo, 

certifique-se acerca da apresentação de contestação pelos reclamados 

ou eventual decurso do prazo respectivo. Intimem-se. Cumpra-se, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 11 de maio de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO
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Processo Número: 1000901-70.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante ressaltar que as medidas ali previstas são meramente 

exemplificativas, não estando o julgado adstrito apenas àquelas hipóteses 

legais, podendo muito bem adotar outras medidas que reputar mais 

eficazes. No caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à 

saúde ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente 

patrimonial defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes 

últimos em cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da 

promovente, o bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o 

cumprimento da tutela específica se revela a medida mais adequada. Com 

efeito, a simples advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se 

ineficaz para compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo 

imperiosa a tomada de medida de cunho mais drástico visando a 

efetividade do comando judicial. A título de ilustração do entendimento 

firmado no C. STJ trago o entendimento explicitado nos seguintes julgados: 

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE 

VIOLAÇÃO DE ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 

BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É 

vedado ao STJ analisar violação de dispositivo constitucional, por se tratar 

de competência reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal 

Federal. 2. Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para 

garantir o fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo 

Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. 

HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – 

INEXISTÊNCIA. – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, 

DO CPC – BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO 

DA DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de 

ensejar a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, 

ainda que implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, 

em sede de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 
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entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no 

orçamento do ID 13113104. Intimem-se as partes acerca do bloqueio 

realizado, para que requeiram o que entender cabível. Sem prejuízo, 

certifique-se acerca da apresentação de contestação pelos reclamados 

ou eventual decurso do prazo respectivo. Intimem-se. Cumpra-se, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 11 de maio de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000357-19.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOANA KATIELE GAZANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DU-CEU INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA INTIMA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SALDELA BISCARO OAB - MT0011276A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 14 de maio 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012057-38.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE RICI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 14 de maio 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010489-89.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

INVIOLAVEL TANGARA SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS OAB - MT0007072A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURILIO MARTINS DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ QUATRIN OAB - MT0010537A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 14 de maio 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010400-32.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO TETSUJI WATASHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0010168A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELOI SADI DOS SANTOS BULOW (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 
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em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 14 de maio 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012079-96.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOEDSON CARLOS COUTO DE SOUZA (REQUERENTE)

JANETE DONDONI RAMOS (REQUERENTE)

LEANDRO DONDONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEREDO OAB - MT14210/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARRASCO & SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANA DIAS DE CAMPOS OAB - MT0009369A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 14 de maio 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012290-98.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA TRUBIAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO DECANINI NETO OAB - MT0009123A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO JUINA LTDA - EPP (REQUERIDO)

GRANTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT0012036A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 14 de maio 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000933-75.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA MARTA BECKER SEEFELDT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DUTRA OAB - MT0004470A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Trata-se de Ação de Obrigação de fazer consistente em 

determinar que os reclamados custeiem a aquisição e aplicação do 

medicamento descrito na petição inicial, essencial ao restabelecimento da 

saúde da reclamante. Antes de determinar o regular andamento do feito, 

não obstante a urgência que o caso requer, cumpre a este Juízo analisar 

a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para conhecer da 

presente demanda em função de o valor perseguido superar o patamar de 

60 salários mínimos, que é o limite descrito no art. 2º da Lei nº 

12.153/2009. Com efeito, o dispositivo em questão estabelece que é de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública o julgamento de 

causas cujo valor não ultrapasse 60 salários mínimos. Em 

complementação, o § 2º do citado dispositivo legal disciplina que, quando a 

pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência 

do Juizado especial, considerar-se-á a soma de 12 prestações, cujo total 

não deve superar o limite estabelecido no caput. Por outro lado, o art. 2º 

da Resolução nº 04/2014-TP, estabelece que, na análise de recebimento 

da petição inicial, cumpre ao juiz observar se o valor da causa foi atribuído 

corretamente, declarando a incompetência do Juízo quando for o caso. 

Pois bem. Em análise do pedido do Id 13218599, verifica-se que a 

reclamante persegue a condenação dos reclamados em obrigação de 

fazer consistente no fornecimento do medicamento Enoxaparina, que tem 

custo mensal de R$ 6.223,80. Ora, é pacífico na jurisprudência o 

entendimento no sentido de que o valor da causa deve exprimir o 

conteúdo econômico perseguido pelo seu autor. Não bastasse, há regra 

expressa, em lei específica (art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.153/2009), 

estabelecendo critérios que devem nortear a fixação do valor da causa e, 

por consequência, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Esse valor, portanto, supera, em muito, o valor de 60 salários mínimos, 

estabelecido no caput do art. 2º da Lei nº 12.153/2009 (que atualmente 

seria de R$ 57.240), já que consoante o disposto no § 2º, do mencionado 

artigo, em pretensões de obrigações vincendas, como no presente caso, 

o pedido deve equivaler a soma de 12 prestações. Assim, o pedido total 

do reclamante soma a quantia de R$ 74.685,60 (setenta e quatro mil 

seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos). Trilhando por 

esse caminho, não se pode perder de vista os critérios adotados pelo 

constituinte (art. 98, I, CF) e pelo legislador ordinário ao reservar um 

procedimento mais simples e célere para a análise de questões também 

menos complexas. Para tanto, o legislador ordinário lançou mão de um 

critério dúplice para definir o que viria a ser uma causa de menor 

complexidade, fundado no binômio “matéria-valor”. E as ações que 

superam o patamar de 60 salários mínimos, por óbvio, devem ter sua 

tramitação na Justiça Comum, porque certamente fogem ao critério de 

simplicidade eleito pelo legislador para fixação da competência desta 

Justiça Especializada. Ademais, trata-se de regra de competência 

absoluta e, como tal, improrrogável, consoante estabelece o art. 2º, § 4º, 

da Lei nº 12.153/2009, não podendo ser olvidada, sob qualquer hipótese, 

sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural e, 

consequentemente, de gerar risco de sério abalo à segurança jurídica que 

deve permear toda e qualquer decisão judicial. O art. 1º da Resolução nº 

004/2014/TP, estabelece que as causas concernentes a Lei Federal nº 

12.153/2009, poderão ser processadas e julgadas nos Juizados Especiais 

Cíveis, ficando limitado às causas no valor máximo de 60 (sessenta) 

salários mínimo), ‘in verbis’: “Art. 1º. As causas referentes à Lei Federal n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, 

julgadas e executadas: (...) II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o 

sistema eletrônico nelas em funcionamento. § 1º. Observadas as 

restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, a 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do 

Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 

(sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a: (...) VI – 

fornecimento de medicamentos e insumos de interesse para a saúde 

humana; VII – atendimentos médico-hospitalares e procedimentos 

cirúrgicos; (...)” Por outro lado, reputo possível, ao invés de extinguir o 

processo, apenas declinar da competência para o Juízo comum, tendo em 

vista que a petição inicial preenche todos os requisitos exigidos pelo art. 

319 do CPC. Ante o exposto, RETIFICO de ofício o valor da causa, 
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alterando-o para R$ 74.685,60 (setenta e quatro mil seiscentos e oitenta e 

cinco reais e sessenta centavos) e, nos termos do art. 1º, da Resolução 

nº 04/2014-TP, DECLINO DA COMPETÊNCIA para a 4ª Vara desta 

Comarca, devendo o feito ser remetido àquela vara competente, com as 

cautelas e homenagens de estilo, forte no artigo 64, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo recursal, remetam-se os autos à 4ª Vara 

Cível desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 16 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010534-54.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEIDE MENDES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE JOSEFA DE SOUZA OAB - MT0017378A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREZA GESTAO DE PESSOAS E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 11 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-81.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCHINI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SL INDUSTRIA METALURGICA E DE PRE-MOLDADOS EIRELI - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORAH BARBOSA CAMACHO OAB - MT0011335A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Ao contador. Considerando presentes todos os requisitos do art. 

524 do Código de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de 

processamento do cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do 

Código de Processo Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a 

satisfação voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por 

meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o 

valor do débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser 

acrescido da multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não 

haja pagamento no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e 

avaliação de bens e elaborado o respectivo auto, intimando-se o 

executado ou o representante legal na pessoa de seu advogado ou, na 

falta deste, pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – 

Enunciado 142 do Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para 

embargos flui a partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). 

Na hipótese de não existir patrono constituído pelo executado nos autos, 

deverá a Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que 

tenha sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 14 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012007-12.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DEISE MILENE LAMIM (EXEQUENTE)

MARCELO BARBOSA DE FREITAS (EXEQUENTE)

DONIZETI LAMIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA DE FREITAS OAB - MT0010055A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELICAR RITA VALOES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O disposto no art. 833, IV, do CPC de 2015, não pode servir de 

escudo protetor à inadimplência, de forma a que, tratando-se de devedor 

assalariado, se veja totalmente imune às conseqüências do débito 

assumido, tornando vazia a finalidade legal de satisfação do credor e da 

solução do conflito posto em Juízo. Essa assertiva se aplica com ainda 

maior amplitude no âmbito dos Juizados Especiais, diante dos seus 

princípios próprios, em especial o princípio da efetividade, segundo o qual 

o processo deve apresentar-se como instrumento apto para resolver o 

litígio. Por outro lado, o executado deve responder por seus débitos sem, 

no entanto, comprometer o seu sustento e de sua família, de modo que a 

execução, ex vi legis, deve ser procedida de maneira que menos lhe seja 

gravosa. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, em nosso 

sentir, abrange tão-somente o salário pago mensalmente ao devedor 

destinado ao seu sustento e da sua família. Assim, o limite de 30% sobre o 

salário do devedor pode ser penhorado, ainda mais no caso como o em 

apreço, em que o valor bloqueado foi insuficiente para o pagamento do 

crédito exeqüendo. A jurisprudência é iterativa nesse sentido: 

JECCAM-0000235) JUIZADOS ESPECIAIS. IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORABILIDADE DE CONTA SALÁRIO 

PARA CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. ART. 649 DO CPC. POSSIBILIDADE 

DE PENHORA DE PERCENTUAL DE 30% QUANDO NÃO DEMONSTRADO 

QUE A CONTA É EXCLUSIVAMENTE DESTINADA A SALÁRIO, SENDO 
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UTILIZADA COMO CONTA-CORRENTE PARA RECEBIMENTO DE OUTROS 

VALORES. ARTS. 655-A, § 2º, E 656, § 2º, TODOS DO CPC. RESERVA DO 

NECESSÁRIO À SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR, BEM COMO, À 

SATISFAÇÃO DA CREDORA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 

RECURSO PROVIDO EM PARTE. (Recurso Inominado nº 

0210093-25.2011.8.04.0015, 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais/AM, Rel. Rogério José da Costa Vieira. j. 27.09.2013). 

JECCBA-0021971) MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON-LINE EM CONTA-CORRENTE DA 

DEVEDORA. ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA A SATISFAÇÃO DO 

CRÉDITO. A IMPENHORABILIDADE SOBRE OS RENDIMENTOS NÃO PODE 

SER VISTA COMO REGRA ABSOLUTA. Deve ser examinada à luz da 

situação em concreto e analisada em harmonia com o princípio da 

efetividade da justiça. Possibilidade de recair a constrição sobre 

percentual do valor do salário. Limitação a 30% dos valores depositados. 

Segurança denegada. (Processo nº 0000056-33.2013.805.9000-1, 4ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/BA, Rel. Martha 

Cavalcanti Silva de Oliveira. unânime, DJe 12.08.2013). JECCMT-005681) 

SÚMULA DO JULGAMENTO (ART. 46 DA LEI 9.099/95) - RECURSO 

INOMINADO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - DÉBITO INCONTROVERSO - 

EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE 

SALÁRIO - PENHORA MANTIDA NO PERCENTUAL DE TRINTA POR CENTO 

DOS PROVENTOS - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL - APLICAÇÃO 

ANALÓGICA DO DECRETO FEDERAL 4.961/04 C/C ART. 45 DA LEI 

8.112/90 - SENTENÇA MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - 

RECURSO IMPROVIDO. Não se revela ilegal vincular, mediante penhora, o 

pagamento de débito incontroverso, consubstanciado em sentença 

condenatória transitada em julgado, ao percentual de 30% (trinta por 

cento) dos proventos do devedor, em interpretação analógica ao Decreto 

Federal 4.961/2004 c/c art. 45 da Lei 8.112/90. Recurso improvido. A parte 

recorrente pagará as custas processuais e honorários de advogado, que 

fixo em 20% sobre o valor da causa, verbas cuja exigibilidade fica 

condicionada à comprovação de que, no lapso de 05 (cinco) anos, cesse 

sua condição de pessoal legalmente pobre - Lei nº 1.060/50, art. 12. 

(Recurso Cível Inominado nº 4/2012, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. João Bosco Soares da Silva. j. 

05.07.2012, unânime, DJe 15.08.2012). JECCRO-0001651) EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. PENHORABILIDADE E BLOQUEIO DO SALÁRIO. PERCENTUAL 

RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. A impenhorabilidade do salário é a regra, 

porém, deve-se ponderar caso a caso, diante da relativização dos 

princípios, a fim de observar o princípio da dignidade da pessoa, mas 

também possibilitar o cumprimento do negócio jurídico entabulado entre as 

partes. Recaindo a penhora em percentual razoável, não implicando 

prejuízo do sustento do devedor e de sua família, deve esta ser mantida, 

face o dever de cumprimento das obrigações pactuadas. (Recurso 

Inominado nº 1001956-42.2010.8.22.0601, Turma Recursal de Porto Velho 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/RO, Rel. Franklin Vieira dos 

Santos. j. 10.05.2013, unânime, DJe 15.05.2013). Com tais considerações, 

DEFIRO o requerimento do ID 13044660, determinando a expedição de 

ofício ao empregador do executado, sendo a empresa GUGELMIN 

TRANSPORTE LTDA, localizada no endereço informado nos autos, para 

que proceda depósito mensal na Conta Única do Poder Judiciário, do valor 

correspondente a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do 

devedor, até o limite do valor exeqüendo. Uma vez efetivada com sucesso 

a penhora, com o bloqueio de valores até o limite ora estabelecido, 

certifique-se, lavre-se o respectivo termo e intime-se o executado para, 

querendo, apresentar embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do 

CPC - Enunciado nº 142 do FONAJE), porquanto se trata de procedimento 

de cumprimento de sentença. Sem prejuízo da determinação supra, 

INTIME-SE o exequente para, no prazo de 5 dias, apresentar 

demonstrativo atualizado do débito. Caso a diligência seja infrutífera, 

INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 07 de maio de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89195 Nr: 3098-21.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA FIRMINA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO GUILHERME 

SCHNITZER NETO - OAB:15819/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 05 DIAS

AUTOS N.º 3098-21.2013.811.0045

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

PARTE REQUERIDA: DEBORA FIRMINA DE SOUZA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Debora Firmina de Souza, Cpf: 

90963636120 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Goiania, Nº 2699-S, 

Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT

FINALIDADE: FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

505,45 (quinhentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e 

R$ 128,60 (cento e vinte e oito reais e sessenta centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Eu, Luciana Maria Adams, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 16 de maio de 2018.

Luciana Maria Adams

 Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001978-81.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIGUEIRO & MARCHETTO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001978-81.2017.8.11.0045. AUTOR: 

SICREDI CENTRO NORTE RÉU: FIGUEIRO & MARCHETTO LTDA - ME Vistos 

etc. I. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita 

sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente 

(CPC, art. 700). II. Defiro a expedição do mandado, nos termos pedidos na 

inicial, concedendo à parte requerida o prazo de 15 (quinze) dias para o 

cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por 
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cento) do valor atribuído à causa (CPC, art. 701), ficando isenta do 

pagamento de custas processuais caso cumpra o mandado no prazo 

(CPC, art. 700, § 1º). III. Conste ainda do mandado que, no mesmo prazo 

acima assinalado, a parte requerida poderá opor embargos (CPC, art. 

702), e que, caso não haja o cumprimento do mandado e nem a 

apresentação de embargos, constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade (CPC, art. 

701, § 2º). IV. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 102519 Nr: 22695-39.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANE RODRIGUES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA, IRMÃOS FISCHER S/A INDUSTRIA E 

COMERCIO, ALLIANS SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANETHO BARRETO ARAUJO - 

OAB:14183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO NOBUYUKI YOKOTA - 

OAB:33.389/PR, EUCLIDES DA SILVA JUNIOR - OAB:11.097/SC, 

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:8506-A, LUCIMAR CRISTINA 

GIMENEZ CANO - OAB:8506-A/MT

 Intimam-se as partes para manifestar-se, e efetivar o pagamento, 

referente à execução de trabalhos periciais, juntada nestes autos nas 

fls.221/224.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 105390 Nr: 1468-56.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORLEI SANTANA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO JOSÉ DALLABRIDA 

ALMEIDA - OAB:17.342/MT, FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, VALTER LUCAS MARONEZI - OAB:17435/B/MT

 CÓDIGO: 105390.

Vistos etc.

I. Intime-se o Município para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se acerca do decurso de prazo da petição de fl. 190.

II. Após, retorne-me conclusos.

 III. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde-MT, 15 de maio de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 95967 Nr: 2709-02.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR COSTA SIRQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNILSON ZANARDINI MENEZES - 

OAB:16313-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte Autora para manifestar sobre a Certidão do Oficial de 

Justiça fls. 79, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 99464 Nr: 5549-82.2014.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HPP, FTPC, GC, DWP, DWP, JMFDSP, CMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DJENANE NODARI - 

OAB:13824/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 99464.

Vistos etc.

I. Defiro como requer à fl. 89.

II. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

III. Às providências.

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de maio de 2017.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 113593 Nr: 5857-84.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO BAGINI, ROSA MARIA TRÊS BAGINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - 

OAB:8.347/MT, ALVARO DA CUNHA NETO - OAB:12069/MT, EDENIR 

RIGHI - OAB:8484

 Código 113593.

Vistos etc.

I. Com fundamento no disposto no § 2º do art. 1.023 do CPC, intime-se a 

autora/embargada para manifestar acerca dos embargos de declaração 

interpostos às fls. 64/66, no prazo de 05 (cinco) dias.

II. Após, conclusos.

III. Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de maio de 2017.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 100654 Nr: 6420-15.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIS AMADEU BARATA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELINA MADEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE ZANETTE - 

OAB:16974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYNE RAMON RODRIGUES - 

OAB:18074/A

 Código 100654.

Vistos etc.

I. Defiro como requer à fl. 88/90.

II. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

III. Às providências.

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de maio de 2017.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 81374 Nr: 584-32.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CELSO GEMELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 CÓDIGO 81374.

Vistos etc.

I. Tendo em vista a declaração da nulidade da nota promissória que 

embasa o presente feito, conforme se verifica do acórdão acostado às f. 

281/286 dos embargos em apenso (código 84437), JULGO EXTINTO o 
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presente processo, com fulcro no art. 924, III, do Código de Processo Civil.

II. Pela sucumbência e já que devida, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, 

do Código de Processo Civil, condeno a exequente no pagamento das 

custas e despesas processuais, além do pagamento da verba advocatícia 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

III. Depois do trânsito em julgado, autorizo o desentranhamento de 

documentos, mediante cópia nos autos.

IV. Após, nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquivem-se 

os autos, com as baixas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 11 de maio de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 92309 Nr: 6173-68.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE DOS SANTOS NUNES, MARLI EVA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14.187/MT, CAMILLA AFONSO DE BRITO - OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, impulsione 

o presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 81464 Nr: 678-77.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA PIRES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNILSON ZANARDINI MENEZES - 

OAB:16313-MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:MAT.1662135

 Intima-se, a Parte Autora, para manifesta-se sobre o laudo da pericia 

conforme fl.131/133.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 89852 Nr: 3738-24.2013.811.0045

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENILVA PEREIRA PAULATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANETHO BARRETO ARAUJO - 

OAB:14183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-/MT

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a r.sentença transitou em julgado sem interposição 

de recurso.

Lucas do Rio Verde - MT, 15 de maio de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 92846 Nr: 128-14.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

MARIO KAWAY FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNILSON ZANARDINI MENEZES - 

OAB:16313-MT, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, RAFAEL 

WASNIESKI - OAB:15469A/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - 

OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se, a Parte Autora, para manifestar sobre a realização da pericia 

médica conforme fl.106/117.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 30102 Nr: 113-21.2009.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:MT/11.259-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS PROCURADORA FEDERAL - OAB:MAT.6417107

 Intima-se, a Parte Autora, para manifestar sobre a realização da pericia 

médica conforme fl.125/127.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 37537 Nr: 2574-29.2010.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL SANTANA BORGES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA FERREIRA ZUCA - 

OAB:233418, ALESSANDRO ALVES MAGALHÃES SILVA - OAB:26.264, 

AMANDA DE LIMA UMBELINO GOMES - OAB:8.736, BARBARA LUIZA 

DE SOUZA SILVA - OAB:134.706, BETHANIA FERNANDES DE MIRANDA 

- OAB:133.693, BRENO MAGALHÃES DE FIGUEIREDO - OAB:139.762, 

BRUNA MARINA NEVES CALDEIRA - OAB:147.702, CAROLINA ALVES 

GOMES - OAB:132.948, CHRISTIANE LEITE MACEDO - OAB:110.269, 

CRISTIANE MARIA DA SILVA - OAB:41.587, EDUARDO JOSÉ MOURÃO 

MOREIRA - OAB:132.545, ELIANE RODRIGUES DE ALMEIDA - 

OAB:152.312, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:MT/15.484-A, GIULIO 

ALVARENGA REALE - OAB:OAB/MG 65.628, GUILHERME CESAR DE 

OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:30.023, IENE FERNANDES SÁ ALMEIDA - 

OAB:155.711, JANAÍNA SANTOS CARNEIRO - OAB:166.241, KÁTIA 

CRISTINA VIDAL LOPES - OAB:105.458, LEONARDO DA SILVA 

AMORIM - OAB:137.230, LEONARDO PAIVA DE MESQUITA - 

OAB:104.613, MARCIA REGINA RESENDE DOMINICALE - OAB:92.284, 

MARCO HENRIQUE LEMOS - OAB:159.261, MOACIR FERREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:24.379, RAFAEL LEMOS VENANCIO - 

OAB:119.419, RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ - OAB:12314, 

RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES - OAB:17.426, ROSILENE SILVA 

SANTOS - OAB:119.841, SHEILA PRISCILA MAFALDO GUERRA - 

OAB:117.134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte Autora para manifestar sobre a Certidão do Oficial de 

Justiça fls. 95, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 97223 Nr: 3722-36.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO GLEIDSON SOUSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE ZANETTE - 

OAB:16974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimam-se a parte a Autora para informar sobre seu comparecimento na 

pericia agendada conforme certidão de fls. 115.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 110733 Nr: 4298-92.2015.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA N. B. SAVOLDI - 

OAB:9216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, abro vistas ao INSS, mediante carga, para ciência 

da sentença de fls.124/128.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 101759 Nr: 22349-88.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA MARIA DOS REIS SILVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/O, 

MARCIA BRESSAN CELLA - OAB:13.981-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se, a Parte Autora, para manifestar sobre a realização da pericia 

médica conforme fl.146/150.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 41588 Nr: 1897-62.2011.811.0045

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICH HENRIQUE COTHRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA LUCAS DO 

RIO VERDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 Vistos.

1. Nos termos do artigo 689 do CPC, suspendo o prosseguimento do feito 

até regular habilitação dos interessad, consoante disposto no art. 313, § 2, 

II, CPC.

2. Intime-se a embargante para proceder com a petição de habilitação no 

prazo máximo de 3 (três) meses, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito.

3. Recebida a petição, cite-se a parte embargada, na forma do artigo 690 

do CPC, para, querendo, contestar o pedido de habilitação.

4. Retire-se da pauta, a audiência marcada para o dia 06/06/2018.

 5. Após, concluso para deliberação.

6. Expeça-se o necessário.

7. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 91885 Nr: 5775-24.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHEILA DAIANE DE OLIVEIRA AGUIAR, GILBERT 

ROCHA PRETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PURA MAGIA FESTAS E EVENTOS LTDA ME, 

ANE KARINE CALLAI, JULIANA CALLAI DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - 

OAB:17765A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 Initmação de LUCAS FRATARI SILVEIRA TAVARES para que devolva os 

autos no prazo de 24h.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 86978 Nr: 780-65.2013.811.0045

 AÇÃO: Providência ->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASR, MRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 Intimação de LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES, para que devolva 

os autos em 24 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 91922 Nr: 5812-51.2013.811.0045

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CAFDA, CLPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASR, MRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação de LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES para que devolva 

os auto no prazo de 24h.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 91923 Nr: 5813-36.2013.811.0045

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RCM, LMGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASR, MRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Initmação de LUCAS FRATARI SILVEIRA TAVARES para que devolva os 

autos no prazo de 24h.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 119259 Nr: 122-36.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHONE WERICO LOPES PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76.696/MG, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859/SP

 3.1. Tecidas estas considerações e gizadas as razões de decidir, com 

base nos artigos 1º, III, 5º, V e X, da CF e 186 do Código Civil, julgo 

procedente o pedido contido na inicial, para o fim de:a) DECLARAR a 

inexistência da dívida concernente aos valores de R$ 32,00 (trinta e dois 

reais) referente ao contrato 0050649784023);b) CONFIRMAR os efeitos da 

liminar anteriormente concedida; c) CONDENAR a ré no pagamento à parte 

autora da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), relativamente aos 

danos morais sofridos, devidamente acrescida da correção monetária 

calculada pelo INPC e dos juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC 

c/c. 161, § 1º, CTN), ambos devidos desde a data da presente sentença 

até o efetivo pagamento (Súmula 362, STJ e, quanto aos juros, inaplicável 

a Súmula 54 do STJ, já que antes do arbitramento não há como existir 

mora).d) CONDENAR, ainda, a parte requerente, no pagamento de multa de 

2% sobre o valor da causa, a ser revertido em favor do Estado de Mato 

Grosso.3.2. Pela sucumbência, atento ao princípio da causalidade que a 

norteia, fica a parte ré condenada no pagamento da integralidade das 

custas e despesas processuais, além da verba advocatícia ao advogado 

do autor que, nos termos do artigo 85, § 2, do CPC e, considerando-se o 

trabalho por ele realizado, fixo em 15% sobre o valor da condenação.3.3. 

Intime-se o Estado de Mato Grosso para as providências que entender 

cabíveis.3.4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 96573 Nr: 3201-91.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON DA SILVA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEIXEIRA E ARAUJO EVENTOS E CURSOS 

LTDA, CEPI CURSOS INTERATIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Tecidas estas considerações e gizadas as razões de decidir, com 

base nos artigos 487, I do Código de Processo Civil, artigos 2º, 3º e 20 do 

Código de Defesa do Consumidor, julgo parcialmente procedentes os 

pedidos contidos na inicial, para o fim de declarar rescindido o contrato de 

prestação de serviços firmado entre as partes, bem como condenar as 

requeridas, solidariamente:a) Na restituição das quantias pagas no período 

de fevereiro de 2012 a janeiro de 2013, devidamente corrigidas pelo INPC 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada desembolso e até o 

efetivo pagamento;b) No pagamento à parte autora da importância de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), relativamente aos danos morais sofridos, 

devidamente acrescida da correção monetária calculada pelo INPC e dos 

juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), ambos 

devidos desde a data da presente sentença até o efetivo pagamento 

(Súmula 362, STJ e, quanto aos juros, inaplicável a Súmula 54 do STJ, já 

que antes do arbitramento não há como existir mora).3.2. Pela 

sucumbência, atento ao princípio da causalidade que a norteia, 

considerando que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, fica a 

parte ré condenada no pagamento da integralidade das custas e 

despesas processuais, além da verba advocatícia ao advogado do autor 

que, nos termos do artigo 85, § 2, do CPC e, considerando-se o trabalho 

por ele realizado, fixo em 15% sobre o valor da condenação.3.3. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 111970 Nr: 4904-23.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIMARA COELHO PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS MONTEIRO 

LAURENÇO - OAB:16780/BA

 Vistos etc.

 1. Nos termos do artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil, 

homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes à f. 73, restando extinto o processo com 

resolução do mérito.

 2. Isento de custas, eis que as partes são beneficiárias da assistência 

judiciária gratuita.

 3. Tem-se entendido que: “As sentenças meramente homologatórias não 

precisam ser fundamentadas” (RT 615/57), inclusive as homologatórias de 

transação (RT 621/182).

 4. Após a juntada do substabelecimento por parte do causídico da autora 

que acompanhou a realização do acordo, e SOMENTE APÓS, proceda com 

a liberação dos valores em favor da conta a ser por ela indicada, mediante 

a expedição do respectivo alvará.

 5. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

 6. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 109949 Nr: 3915-17.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOIDE DA SILVA ESTRADA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR, 

Wanderley Antônio de Freitas - OAB:30.575 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 1. LOIDE DA SILVA ESTRADA RODIGUES, qualificado(a)(s) nos autos, 

propôs a presente ação previdenciária em face do INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, visando o recebimento de auxílio 

doença/aposentadoria por invalidez. Alega, em síntese, preencher os 

requisitos legais para a obtenção do benefício. Juntou documentos.

 O pedido de tutela antecipada restou indeferido (fls. 27/29).

 Regularmente citado, o requerido apresentou contestação e documentos 

(fls. 30/41), onde refutou os argumentos expostos na inicial alegando que 

a parte autora não preenche o requisito da incapacidade laboral e, ao final, 

pugnou pela improcedência do pedido.

A parte autora se manifestou às fls. 42/48 refutando os argumentos 

expendidos na contestação e pugnando pela procedência dos pedidos 

constantes na exordial.

 O laudo da perícia médica realizada com a parte autora foi juntado às fls. 

56/58, sendo que o demandante manifestou a concordância com o 

referido laudo (fl. 59/61) e, o requerido, apesar de devidamente intimado, 

nada manifestou (fl. 65).

 2. É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Registro, inicialmente, que em atenção ao princípio da fungibilidade dos 

benefícios previdenciários, o magistrado não fica restrito ao pedido da 

inicial, podendo conceder benefício diverso do pedido, se preenchidos os 

requisitos legais.

 O deslinde da presente ação previdenciária não depende da produção de 

prova oral em audiência de instrução, sendo a prova pericial carreada ao 

feito suficiente para o enfrentamento do mérito, conforme segue.

 Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício 

previdenciário de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez são: a) a 

qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais, 

salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II da Lei 8.213/1991; c) 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 (quinze) 

dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, incapacidade 

(permanente e total) para atividade laboral e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

 Importante ressaltar que, nos termos do art. 42, § 2º e 59 caput da Lei n. 

8.213/91, não é devido benefício previdenciário ao segurado cuja doença 

que motiva o pedido seja preexistente à sua filiação ao Regime Geral da 

Previdência Social ou à recuperação de sua qualidade de segurado, 

exceto se a incapacidade decorrer do agravamento ou de progressão da 

doença ou lesão.

 No caso vertente, tanto a condição de segurado(a) do RGPS ostentada 

pelo(a) requerente, quanto o preenchimento da carência restaram 

suficientemente demonstradas por meio do documento de fl. 25, o qual 

informa que a requerente parou de contribuir no mês de novembro/2014.

Como se sabe, a perda da qualidade de segurado opera-se quando o 

trabalhador deixa de contribuir por um período de 12 (doze) meses (art. 

15, II, da Lei nº 8.213/91). Assim, a qualidade de segurada da requerente 

deve ser considerada até o mês de novembro/2015.

Tendo o laudo pericial de fls. 56/58 informado que a doença iniciou em 

22/04/2015 resta demonstrada a condição de segurada e satisfeito o 

período de carência.

 Assim, resta apenas avaliar a alegada incapacidade laboral e, em sendo o 

caso, se a sua existência é posterior à filiação do(a) autor(a) junto à 

Previdência Social, ou, em sendo anterior, se sobreveio em decorrência de 

agravamento da doença/lesão já existente.

 Prefacialmente, ressalto que inexiste nulidade a ser declarada sobre a 

perícia realizada, já que o laudo foi conclusivo e respondeu aos quesitos 

apresentados de forma satisfatória, não havendo razão para que a perícia 

seja refeita ou complementada.

 Oportuno destacar que o perito nomeado por este Juízo não está 

vinculado ao conteúdo de eventuais perícias realizadas anteriormente por 

outros profissionais da área da saúde, podendo atuar livremente no 

exercício do munus recebido e extrair as suas próprias conclusões sobre 

o estado de saúde da parte autora.

 Feitas essas considerações, e após o percuciente exame do conjunto 

fático-probatório coligido aos autos, reputo inquestionável o direito do(a) 

requerente ao benefício da aposentadoria por invalidez, pois ficou 

claramente demonstrada a sua incapacidade definitiva e total para exercer 

atividade laboral, em decorrência de enfermidade(s) que se 

desenvolveu(eram) e/ou agravou(aram) após a sua condição de 

segurado(a).

 O laudo da perícia médica (fls. 56/58), elaborado por profissional 

habilitado e nomeado por este Juízo, não só revelou a existência de 

enfermidade incapacitante (Doença Depressiva Incapacitantante – CID 
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F329), como também consignou que a requerente está incapacitada total e 

permanente para o exercício de qualquer atividade laboral, estando 

afastada a possibilidade de reabilitação.

 Registre-se, ademais, que a ausência de impugnação quanto ao conteúdo 

da perícia torna a referida prova como meio hábil e idôneo a formar a 

convicção do julgador.

 Dessa forma, considerando que o(a) autor(a) comprovou os requisitos 

necessários para a aposentadoria por invalidez, a implantação do 

benefício é medida que se impõe, fixando-se como termo inicial a data do 

requerimento administrativo (19/05/2015 – fl. 21), devendo serem 

descontados eventuais valores que já tenham sido pagos em razão de 

posterior deferimento do benefício.

 Neste sentido é o entendimento já consolidado pelo Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região:

 “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL PARA O TRABALHO. QUALIDADE DE 

SEGURADA. REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO DEVIDA. JUROS DE 

MORA. (...) 2. Comprovada a incapacidade total e permanente da parte 

autora para o exercício de qualquer atividade capaz de gerir a sua 

subsistência, bem como demonstrados o cumprimento da carência e a 

qualidade de segurado, a concessão da pleiteada aposentadoria por 

invalidez é medida que se impõe, ao amparo da legislação de regência. 3. 

A Lei 8.213/91, em seu artigo 43, § 1º, 'b', dispõe que a aposentadoria por 

invalidez será devida a partir da data do requerimento administrativo. Na 

sua ausência, deve ser considerada a data do ajuizamento da ação, 

conforme jurisprudência do STJ e precedentes desta Corte. (...)”. (TRF 1ª 

R. - AC 0035936-52.2012.4.01.9199/MT, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

KASSIO NUNES MARQUES, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.947 de 

21/06/2013)

 “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE 

TEMPORÁRIA PARA O TRABALHO. QUALIDADE DE SEGURADO. 

EXERCÍCIO DE ATIVIDADE AUXILIAR DE PRODUÇÃO. REQUISITOS 

PRESENTES. PROCEDÊNCIA. (...) II - Havendo indeferimento do benefício 

em âmbito administrativo, o termo inicial dos benefícios previdenciários de 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez fixar-se-á na data do 

requerimento. (...)”. (TRF 1ª R. - AC 0015087-59.2012.4.01.9199/GO, Rel. 

DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES, PRIMEIRA 

TURMA, e-DJF1 p.140 de 17/05/2013).

 3. DISPOSITIVO

 3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, 

para o fim de, nos termos do artigo 44 da Lei 8.213/91, condenar o 

requerido no pagamento ao(a) autor(a) do benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário-de-benefício, inclusive 13º salário, devido desde a data do 

requerimento administrativo (19/05/2015), descontando-se eventuais 

valores que já tenham sido pagos em razão de posterior deferimento ou 

restabelecimento do benefício.

 3.2. Por estarem presentes os requisitos da probabilidade do direito, 

conforme demonstrado, bem como o perigo de dano, eis que se trata de 

verba de caráter alimentício, urgente por natureza, concedo ainda tutela 

antecipada para o fim de determinar a implantação do benefício na folha de 

pagamento do requerido, no prazo máximo de trinta (30) dias, sob pena de 

pagamento de multa diária correspondente a R$ 100,00 (cem reais), a ser 

revertida em prol da parte autora, limitada a 60 dias.

 3.3. A correção monetária deve ser feita com base nos índices do Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, aplicando-se o IPCA-E após a entrada em 

vigor da lei nº 11.960/2009. Os juros de mora são devidos à razão de 1% 

ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a 

partir da edição da Lei nº. 11.960/09.

 3.4. Pela sucumbência e já que devida, condeno o requerido ao 

pagamento dos honorários advocatícios, que fixo, nos termos do artigo 85, 

§ 3º, I, do Código de Processo Civil, em dez por cento (10%) sobre o valor 

das prestações vencidas até a data da sentença, conforme entendimento 

da Súmula 111 do egrégio Superior Tribunal de Justiça.

 3.5. Isento o requerido do pagamento das custas e despesas 

processuais, tendo em vista gozar o mesmo de isenção não apenas nas 

ações ajuizadas na Justiça Federal (Lei nº 9.289/96), mas também nas 

causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição 

federal (§ 3º do art. 109 da CF), conforme estabelecido pelo Estado de 

Mato Grosso por meio da Lei Estadual nº 7.603/2001, em seu art. 3º, I, 

salvo, é claro, quanto a eventuais valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda.

 3.6. Incabível o reexame necessário, por se tratar de condenação de 

valor certo não excedente a 1.000 (um mil) salários mínimos, nos termos 

do parágrafo 3º, do artigo 496 do NCPC.

 3.7. Após o trânsito em julgado, e cumpridas todas as deliberações 

pendentes, ao arquivo.

 3.8. Tópico síntese do julgado: a) nome do(a) segurado(a): Loide da Silva 

Estrada Rodrigues; b) benefício concedido: aposentadoria por invalidez; c) 

renda mensal atual: 100% (cem por cento) do salário-de-benefício; d) data 

de início do benefício – DIB: 19/05/2015 (data requerimento administrativo); 

e) renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; f) data do início do 

pagamento: a depender da intimação do INSS; g) prazo mínimo para 

cumprimento da presente decisão: 30 (trinta) dias.

 3.9. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 96574 Nr: 3202-76.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIA DA SILVA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEIXEIRA E ARAUJO EVENTOS E CURSOS 

LTDA, CEPI CURSOS INTERATIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Tecidas estas considerações e gizadas as razões de decidir, com 

base nos artigos 487, I do Código de Processo Civil, artigos 2º, 3º e 20 do 

Código de Defesa do Consumidor, julgo parcialmente procedentes os 

pedidos contidos na inicial, para o fim de declarar rescindido o contrato de 

prestação de serviços firmado entre as partes, bem como condenar as 

requeridas, solidariamente:a) Na restituição das quantias pagas no período 

de fevereiro de 2012 a janeiro de 2013, devidamente corrigidas pelo INPC 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada desembolso e até o 

efetivo pagamento;b) No pagamento à parte autora da importância de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), relativamente aos danos morais sofridos, 

devidamente acrescida da correção monetária calculada pelo INPC e dos 

juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), ambos 

devidos desde a data da presente sentença até o efetivo pagamento 

(Súmula 362, STJ e, quanto aos juros, inaplicável a Súmula 54 do STJ, já 

que antes do arbitramento não há como existir mora).3.2. Pela 

sucumbência, atento ao princípio da causalidade que a norteia, 

considerando que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, fica a 

parte ré condenada no pagamento da integralidade das custas e 

despesas processuais, além da verba advocatícia ao advogado do autor 

que, nos termos do artigo 85, § 2, do CPC e, considerando-se o trabalho 

por ele realizado, fixo em 15% sobre o valor da condenação.3.3. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 89691 Nr: 3581-51.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE CARNEIRO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREIA 

DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se a parte autora, no prazo de 5 dias, para manifestar-se quanto 

ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 98771 Nr: 5000-72.2014.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LEUDIANE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL PINHEIRO PINTO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 
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OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Trata-se de exceção de pré-executividade (f. 63/65) na qual o(a)(s) 

executado(a)(s) alega(m) nulidade de citação por edital, pugnando pela 

realização de buscas de endereço junto ao portal dos magistrados e 

demais órgãos públicos.

É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

2. A exceção de pré-executividade não merece acolhida.

No caso dos autos, não há que se falar em nulidade da citação por edital, 

sob o argumento de ausência de diligências para localizar o paradeiro do 

executado, uma vez que, da análise do feito, constata-se que foram 

realizadas inúmeras diligências em busca de diferentes endereços, desde 

a propositura da ação, restando todas frustradas, consoante se extrai 

dos documentos de f. 29, 32 e 35.

 3. Ademais, insuficiente, em sede de exceção de pré-executividade, mera 

alegação de negativa geral, porquanto não demonstrada qualquer causa 

especial de modificação ou extinção da pretensão executiva que seja 

arguível por referido meio processual.

 4. ANTE O EXPOSTO, indefiro de plano a exceção de pré-executividade 

apresentada às f. 63/65.

4.1. Preclusa a presente decisão, manifeste-se a parte exequente quanto 

ao prosseguimento do feito, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção.

4.2. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 112289 Nr: 5080-02.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACQUELINE PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 INTIMAÇÃO DO REQUERIDO:"Caso infrutífera a conciliação e, ausente 

qualquer manifestação indicativa de provas a produzir, intimem-se as 

partes para, em 05 (cinco) dias, especificar as provas que pretendem 

produzir, justificando sua pertinência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 111034 Nr: 4438-29.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCILENE DA SILVA PAIXÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859/SP

 INTIMAÇÃO DO REQUERIDO:" Caso infrutífera a conciliação e, ausente 

qualquer manifestação indicativa de provas a produzir, intimem-se as 

partes para, em 05 (cinco) dias, especificar as provas que pretendem 

produzir, justificando sua pertinência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 113674 Nr: 5916-72.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS BRENO DE BRITO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR ALIPIO AZEVEDO 

BORGES - OAB:RO-13.975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859/SP

 INTIMAÇÃO DO REQUERIDO:"Caso infrutífera a conciliação e, ausente 

qualquer manifestação indicativa de provas a produzir, intimem-se as 

partes para, em 05 (cinco) dias, especificar as provas que pretendem 

produzir, justificando sua pertinência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 111662 Nr: 4759-64.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDA LEITE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 3.1. Tecidas estas considerações e gizadas as razões de decidir, com 

base no artigo 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido contido na inicial, para o fim de DECLARAR a inexistência da dívida 

concernente aos valores de R$ 71,78 (setenta e um reais e setenta e oito 

centavos), referentes ao contrato nº 5043677992, restando confirmada a 

decisão liminar anteriormente concedida, bem como extinto o processo 

com resolução do seu mérito.3.2. Pela sucumbência e já que recíproca, 

atento ao princípio da causalidade que a norteia, considerando que os 

litigantes foram em parte vencedor e vencido (art. 86, CPC) condeno cada 

qual no pagamento de metade (50%) das custas e despesas processuais, 

além de honorários advocatícios, em igual proporção, que nos termos do 

artigo 85, § 2º do CPC, fixo em 10% sobre o valor da causa, vedada a 

compensação. Contudo, por ser a parte requerente beneficiária da 

assistência judiciária gratuita, aplico o disposto no artigo 98, §3º do CPC, 

ficando o mesmo sob condição suspensiva de exigibilidade.3.3. Condeno, 

ainda, a parte requerente, no pagamento de multa de 2% sobre o valor da 

causa, a ser revertido em favor do Estado de Mato Grosso.3.4. Intime-se o 

Estado de Mato Grosso para as providências que entender cabíveis.3.5. 

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.3.6. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 111663 Nr: 4760-49.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76.696/MG, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859/SP

 3.1. Tecidas estas considerações e gizadas as razões de decidir, com 

base nos artigos 1º, III, 5º, V e X, da CF e 186 do Código Civil, julgo 

procedente o pedido contido na inicial, para o fim de:a) DECLARAR a 

inexistência da dívida concernente aos valores de R$ 27,00 (vinte e sete 

reais) referente ao contrato 00110592700821);b) CONFIRMAR os efeitos 

da liminar anteriormente concedida; c) CONDENAR a ré no pagamento à 

parte autora da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), relativamente 

aos danos morais sofridos, devidamente acrescida da correção monetária 

calculada pelo INPC e dos juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC 

c/c. 161, § 1º, CTN), ambos devidos desde a data da presente sentença 

até o efetivo pagamento (Súmula 362, STJ e, quanto aos juros, inaplicável 

a Súmula 54 do STJ, já que antes do arbitramento não há como existir 

mora).d) CONDENAR, ainda, a parte requerente, no pagamento de multa de 

2% sobre o valor da causa, a ser revertido em favor do Estado de Mato 

Grosso.3.2. Pela sucumbência, atento ao princípio da causalidade que a 

norteia, fica a parte ré condenada no pagamento da integralidade das 

custas e despesas processuais, além da verba advocatícia ao advogado 

do autor que, nos termos do artigo 85, § 2, do CPC e, considerando-se o 

trabalho por ele realizado, fixo em 20% sobre o valor da condenação.3.3. 

Intime-se o Estado de Mato Grosso para as providências que entender 

cabíveis.3.4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa
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 Cod. Proc.: 107221 Nr: 2433-34.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIZ PRATES REGENOLD POMPEU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 3.1. Tecidas estas considerações e gizadas as razões de decidir, com 

base no artigo 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido contido na inicial, para o fim de DECLARAR a inexistência da dívida 

concernente aos valores de R$ 150,50 (cento e cinquenta reais e 

cinquenta centavos), referentes ao contrato nº 5045608831, restando 

confirmada a decisão liminar anteriormente concedida, bem como extinto o 

processo com resolução do seu mérito.3.2. Pela sucumbência e já que 

recíproca, atento ao princípio da causalidade que a norteia, considerando 

que os litigantes foram em parte vencedor e vencido (art. 86, CPC) 

condeno cada qual no pagamento de metade (50%) das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, em igual 

proporção, que nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, fixo em 10% sobre o 

valor da causa, vedada a compensação. Contudo, por ser a parte 

requerente beneficiária da assistência judiciária gratuita, aplico o disposto 

no artigo 98, §3º do CPC, ficando o mesmo sob condição suspensiva de 

exigibilidade.3.3. Condeno, ainda, a parte requerente, no pagamento de 

multa de 2% sobre o valor da causa, a ser revertido em favor do Estado 

de Mato Grosso.3.4. Intime-se o Estado de Mato Grosso para as 

providências que entender cabíveis.3.5. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo.3.6. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 25769 Nr: 3623-13.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO REOLON, REOLON ASSISTENCIA 24 

HORAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que junte aos autos, guia de recolhimento 

para autenticação de selo na certidão de inteiro teor da penhora efetuada 

às fls. 136.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002751-29.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO E EXPORTACAO DE MARMORES E GRANITOS ITAPOAMA 

LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTOS MIRANDA NETO OAB - ES15058 (ADVOGADO)

KELLY PECCIN OAB - RS0099529A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MADRI MARMORARIA LTDA - ME (RÉU)

 

INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme a localidade selecionada para 

a realização da diligência.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001868-48.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA GUEDES ALMEIDA OAB - CE30241 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILDA ONESCO COSTA (REQUERIDO)

VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA (REQUERIDO)

 

Inimo a empresa exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

comprove o depósito judicial do valor indicado pelo Sr. Perito no ID 

13232711, R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002564-21.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CARLA FERREIRA MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMARY MENEZES SOUZA OAB - MT0014905A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANE DIAS CORTEIS (RÉU)

 

Intimação da parte autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, a fim de fornecer o endereço da requerida para realização da 

citação.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001094-52.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR SUCOLOTTI (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AFG BRASIL S/A (DEPRECADO)

 

Intimação da parte autora, para que, no prazo de 05(cinco) dias, deposite 

as diligências complementares realizadas para o cumprimento dos atos de 

tentativas de citação, que importaram em R$ 1.490,00 (mil quatrocentos e 

noventa reais), conforme determinado pela Portaria 009/13/DF de 23 de 

janeiro de 2013, a ser depositados em favor do oficial de justiça 

LEODEMAR NUNES DA CUNHA, cujo boleto deverá ser gerado no site do 

TJMT.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 113491 Nr: 5783-30.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRINO MUNIZ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR ALIPIO AZEVEDO 

BORGES - OAB:MT/13.975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:BA/16.780

 Processo n.º 5783-30.2015.811.0045 – CÓD. 113491.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por Victor Alípio Azevedo 

Borges contra Tim Celular S/A, em que visa à satisfação da dívida.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que a executada realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. A 

executada depositou em juízo o valor de R$ 1.216,37 (mil, duzentos e 

dezesseis reais e trinta e sete centavos), que foram liberados em favor do 

exequente através da expedição de alvará (fls. 75-verso e 82). 

Devidamente intimado para manifestar-se a respeito da quitação integral 

da dívida, o exequente quedou-se inerte, conforme se evola do conteúdo 

da certidão acostada à fl. 85.

A ausência de manifestação do exequente, devidamente intimado, deixa 

revelar, de maneira tácita, a sua aceitação quanto à quitação total da 

obrigação jurídica. Portanto, diante desta moldura, dado a existência de 

prova de pagamento da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código 

Civil], conclui-se que inexiste débito remanescente, de sorte que a 

extinção do feito é medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 
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e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 07 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 82897 Nr: 2340-76.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO REGINALDO CLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:3082

 Processo n.º 2340-76.2012.811.0045 – CÓD. 82897.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por Leonardo de Mattos 

contra Banco Bradesco S/A, em que visa à satisfação da dívida.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que a executada realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. A 

executada depositou em juízo o valor de R$ 1.726,76 (mil, setecentos e 

vinte e seis reais e setenta e seis centavos), que foram liberados em 

favor do exequente através da expedição de alvará (fls. 124-verso e 

131). Devidamente intimado para manifestar-se a respeito da quitação 

integral da dívida, o exequente quedou-se inerte, conforme se evola do 

conteúdo da certidão acostada à fl. 134.

A ausência de manifestação do exequente, devidamente intimado, deixa 

revelar, de maneira tácita, a sua aceitação quanto à quitação total da 

obrigação jurídica. Portanto, diante desta moldura, dado a existência de 

prova de pagamento da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código 

Civil], conclui-se que inexiste débito remanescente, de sorte que a 

extinção do feito é medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 07 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 91858 Nr: 5748-41.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ESTEVAM DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT/14.258-A

 Processo n.º 5748-41.2013.811.0045 – CÓD. 91858.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por Manoel Estevam de 

Campos contra Banco do Brasil, em que visa à satisfação da dívida.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que a executada realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. A 

executada depositou em juízo o valor de R$ 40.769,66 (quarenta mil, 

setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos), que 

foram liberados em favor do exequente através da expedição de alvará 

(fls. 105 e 110/111). Devidamente intimado para manifestar-se a respeito 

da quitação integral da dívida, o exequente quedou-se inerte, conforme se 

evola do conteúdo da certidão acostada à fl. 114.

A ausência de manifestação do exequente, devidamente intimado, deixa 

revelar, de maneira tácita, a sua aceitação quanto à quitação total da 

obrigação jurídica. Portanto, diante desta moldura, dado a existência de 

prova de pagamento da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código 

Civil], conclui-se que inexiste débito remanescente, de sorte que a 

extinção do feito é medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Cumpra-se integralmente a decisão acostada à fl. 106, intimando-se o 

exequente, mediante a expedição de carta guarnecida com aviso de 

recebimento, acerca da liberação dos valores em dinheiro, realizada 

através da ordem de expedição de alvará. Após, preclusa a decisão 

judicial, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 07 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 25168 Nr: 3002-16.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO LOBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLNEI LUIS DA SILVA, MARIA CONCEIÇÃO 

SCHIMER SILVA, JOÃO BATISTA SCHIRMER DE MATTOS, JORELICE 

BERTOLIN MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: C. HUMBERTO DE OLIVEIRA JR - 

OAB:MT/11.208-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2007/309 – CÓD. 25168.

Intime-se o exequente, mediante a expedição de carta com aviso de 

recebimento, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie o 

andamento no processo, sob pena de extinção do processo sem 

julgamento do mérito [art. 485, inciso II e § 1.º do Código de Processo Civil].

Lucas do Rio Verde/MT, em 07 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 93150 Nr: 376-77.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON A. SILVA - ME, EDSON ANTONIO DA 

SILVA, MARIA ENCARNACION DOBRI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT/14015-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 376-77.2014.811.0045 – CÓD. 93150.

Com fundamento no conteúdo normativo do art. 921, inciso III do Código de 

Processo Civil, DETERMINO A SUSPENSÃO do andamento do processo, 

pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Escoado o prazo, intime-se a 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento do 

processo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 08 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 35469 Nr: 519-08.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CASONATTO, VALDIR 

CASONATTO, ANGELO CASONATTO, SANTA CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dariel Elias de Souza - 

OAB:11.945-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL CASONATTO - 

OAB:MT/10.798

 Processo n.º 519-08.2010.811.0045 – CÓD. 35469.

Intime-se novamente o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo nos termos da decisão acostada à fl. 

151.

Lucas do Rio Verde/MT, em 08 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 10682 Nr: 2082-81.2003.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEVIO MANFIO, ANDRÉIA HECK FAXO, TIANE VIZZOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA HECK FAXO - 

OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, Tiane Vizzotto - 

OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, LUCIANA DE JESUS RIBEIRO PINHO - OAB:7973-B/MT

 Processo n.º 2082-81.2003.811.0045 – CÓD. 10682.

Intimem-se os exequentes para que, no prazo de 10 (dez) dias, promovam 

o andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 08 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 37703 Nr: 2740-61.2010.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANE CRISTINA DE MELO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR, 

WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS - OAB:30575/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial 

por Josiane Cristina de Melo Oliveira contra o INSS, para o fim de:a) 

DETERMINAR que o INSS realize o pagamento do benefício de 

auxílio-doença, para a requerente Josiane Cristina de Melo Oliveira, 

contado a partir da cessação administrativa (14/12/2009), até a data da 

juntada aos autos do laudo médico (03/07/2013), a partir de quando 

deverá converter o benefício de auxílio-doença em aposentadoria por 

invalidez;b) CONDENAR a autarquia requerida no pagamento dos valores 

das parcelas vencidas e não pagas administrativamente, devendo incidir 

juros de mora desde a citação ou desde quando devidos, se posteriores à 

citação, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, além 

de correção monetária pelo INPC, desde quando cada benefício for devido, 

compensando-se os benefícios inacumuláveis recebidos no período;c) 

DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do 

feito. ESTABELEÇO que a autarquia requerida deva ficar isenta do 

pagamento das custas judiciais.Com relação aos honorários de advogado 

decorrentes da sucumbência, com lastro no conteúdo do art. 85, §§ 2.º e 

3.º do Código de Processo Civil, CONDENO a autarquia requerida no 

pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, 

fixados no percentual de 10% do valor da condenação [Súmula n.º 111 do 

STJ], dado a natureza da ação, o trabalho desenvolvido por parte do 

advogado e o lapso de tempo em que o processo tramitou.DEIXO DE 

DETERMINAR a remessa necessária da sentença, visto que o valor total 

da condenação, na hipótese concreta, não excede o limite-paradigma de 

1.000 (um mil) salários mínimos, considerado o valor do benefício, o termo 

estabelecido para o seu início e o lapso temporal que se registra entre o 

referido termo e a data da sentença [art. 496, § 3.º, inciso I do Código de 

Processo Civil].Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Lucas do Rio 

Verde/MT, em 08 de maio de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 37579 Nr: 2616-78.2010.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR, 

WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS - OAB:30575/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2616-78.2010.811.0045.

Encaminhe-se o processo para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, para efeito de apreciação.

 Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 08 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 112080 Nr: 4959-71.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAYANE FERREIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS MONTEIRO 

LAURENÇO - OAB:OAB/BA 16780, TAIANA SANTOS AZEVEDO - 

OAB:OAB/DF 22.452, VINICIUS MAURICIO ALMEIDA - OAB:10445/MT

 Ante o exposto, com fundamento no conteúdo normativo do art. 485, 

inciso V do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem 

a resolução do mérito.Com fundamento no conteúdo normativo do art. 85, 

§§ 1.º e 2.º do Código de Processo Civil, CONDENO a requerente no 

pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados 

ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à 

causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a 

natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou.Fica 

suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários 

de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido à autora, 

devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, 

§ 3.º do Código de Processo Civil].Transitada em julgado a presente 

decisão, proceda-se as devidas baixas na distribuição. Após, ao 

arquivo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 

08 de maio de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 95585 Nr: 2383-42.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA DORA DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2383-42.2014.811.0045.

Com fundamento no conteúdo do art. 29 da Resolução n.º 

CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça Federal, DETERMINO que se 

expeça requisição de pagamento dos honorários do perito.

Após, proceda-se à intimação da requerente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste sobre a proposta de acordo formulada pela 

autarquia requerida (fls. 171/172).

Lucas do Rio Verde/MT, em 08 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,
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Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 101511 Nr: 22270-12.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WENDISON SANTOS MAUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Processo n.º 22270-12.2014.811.0045 – CÓD. 101511.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais ajuizada por Wendison Santos Maul contra Banco 

Bradesco S/A.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que o requerido realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. O 

requerido depositou em juízo o valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), que 

foram liberados em favor do requerente através da expedição de alvará 

(fls. 104 e 108). Devidamente intimado para manifestar-se a respeito da 

quitação integral da dívida, o requerente quedou-se inerte, conforme se 

evola do conteúdo da certidão acostada à fl. 115.

A ausência de manifestação do requerente, devidamente intimado, deixa 

revelar, de maneira tácita, a sua aceitação quanto à quitação total da 

obrigação jurídica. Portanto, diante desta moldura, dado a existência de 

prova de pagamento da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código 

Civil], conclui-se que inexiste débito remanescente, de sorte que a 

extinção do feito é medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 07 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 122755 Nr: 1976-65.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNANI ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1976-65.2016.811.0045.

Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar o cumprimento de sentença.

Proceda-se à intimação da executada, mediante a estrita observância do 

teor dos itens 2.8.1.6 e 2.8.1.7 da CNGCGJ/TJMT, para que, no prazo de 

30 (trinta) dias, querendo, apresente impugnação [art. 535 do Código de 

Processo Civil].

Lucas do Rio Verde/MT, em 08 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 38772 Nr: 3809-31.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RAIMUNDO ALVES DO SANTOS, FABIO 

PRANDINE MOLEIRO, RONALDO CESÁRIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRB- BANCO DE BRASÍLIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO CESÁRIO DA SILVA - 

OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568-B

 Processo n.º 3809-31.2010.811.0045.

Em sede de juízo de retratação, realizado no recurso de agravo de 

instrumento [art. 1.018, § 1.º do Código de Processo Civil], MANTENHO a 

decisão judicial agravada, por seus próprios fundamentos. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 08 e maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 118848 Nr: 8852-70.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO DE OLIVEIRA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A

 Processo n.º 8852-70.2015.811.0045.

Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar o cumprimento de sentença, promovida por 

Luciano de Oliveira Camargo contra OI S/A.

Proceda-se à intimação da executada, na pessoa do advogado 

constituído, via DJe [art. 513, § 2.º, inciso I do Código de Processo Civil], 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento integral do 

débito, acrescido de custas judiciais [art. 523 do Código de Processo Civil]. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem quitação voluntária da 

dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de penhora e nova 

intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação 

[art. 525 do Código de Processo Civil].

A ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias 

acarretará: a) na imposição de multa de 10%; b) no pagamento de 

honorários de advogado, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor 

dado à causa [art. 523, § 1.º do Código de Processo Civil]; c) na 

expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 523, § 3.º do Código 

de Processo Civil]; d) na realização de apontamento de protesto da 

decisão judicial e de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes 

[art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 08 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 91791 Nr: 5676-54.2013.811.0045

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE JESUS DE FIGUEIREDO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

LUCAS DO RIO VERDE -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, GABRIELA ESTHER ZANCO - OAB:MT/17.442-A

 Processo n.º 5676-54.2013.811.0045.

A respeito do retorno do processo do Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, intimem-se às partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestem. Não subsistindo manifestação, arquive-se o processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 08 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 113147 Nr: 5581-53.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COFFY CONTABILIDADE E ASSESORIA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETELCLÁS EDITORA DE CATALOGOS LTDA, 

SERASA EXPERIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT-14992/A

 Processo n.º 5581-53.2015.811.0045.

Compulsando os elementos informativos engendrados no processo, 

mormente o teor do documento encartado na fl. 214 dos autos, deflui-se 

que não restou perfectibilizada a citação da empresa requerida Getelclass 

Editora de Catalogos Ltda. Isso porque, embora a carta AR de citação 

tenha sido recebida por Hilário Gonçalves da Silva no dia 20/03/2017, a 

mesma fora devolvida no dia 21/03/2017, para a agência dos correiros, 

que certificou que a destinatária “mudou-se” (vide verso). Portanto, reputo 

não ocorrida a citação.

Proceda-se à intimação da requerente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova o andamento do processo, indicando o endereço atualizado 

da requerida Getelclass Editora de Catalogos Ltda. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 08 de maio de 2018.

 Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 108855 Nr: 3293-35.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA LEMES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNESKI - OAB:14334/MS, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3293-35.2015.811.0045.

Com fundamento no conteúdo do art. 29 da Resolução n.º 

CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça Federal, DETERMINO que se 

expeça requisição de pagamento dos honorários do perito.

Não havendo mais provas a serem produzidas, DECLARO encerrada a 

instrução processual e determino a abertura de vista dos autos às partes, 

primeiramente à parte autora, para que, no prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias, apresentem alegações finais.

Em seguida, voltem os autos conclusos para sentença. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 08 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 117261 Nr: 7972-78.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DIER, JOSÉ MIGUEL DIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROFÉRTIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR 

- OAB:13412-A/MT, VINICIUS DIOGO SHIRMER DE PAULA - 

OAB:15079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANDARC DA ROSA 

DANTAS - OAB:MT/8.140-B

 Processo n.º 7972-78.2015.811.0045.

DESIGNO o dia 11 de julho de 2018, às 13h30min, para realização de 

audiência de instrução. Com fundamento no teor do art. 357, § 4.º do 

Código de Processo Civil, concedo às partes o prazo comum de 15 

(quinze) dias para apresentarem rol de testemunhas (que deverá conter, 

sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, 

número de identidade e endereço completo da residência e do local de 

trabalho), sob a pena de preclusão [art. 450 do Código de Processo Civil].

Incumbe ao advogado consti¬tuído pela parte informar ou intimar a 

testemunha arrolada acerca do agendamento da audiência de instrução, 

observadas as regras do art. 455 do Código de Processo Civil.

Com espeque no teor do art. 385 do Código de Processo Civil, DETERMINO 

a coleta do depoimento pessoal das partes. Intimem-se as partes, 

mediante a expedição de mandado, registrando-se que o 

não-comparecimento à audiência ou a recusa a prestar depoimento 

pessoal produzirá o efeito da confissão [art. 385, § 1.º do Código de 

Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 08 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 100375 Nr: 6225-30.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE CHAVES CARRIJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACIR RODRIGUES DE CARVALHO, 

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE ZANETTE - 

OAB:16974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josemar Honorio Barreto Jr 

- OAB:8578, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9247/O

 Portanto, diante desta moldura, como forma de garantir às partes a 

absoluta imparcialidade dos que atuam no processo, DESTITUO o perito Dr. 

Sérgio Ricardo Evangelista do encargo a ele conferido, e NOMEIO para 

exercer a função de perito, os profissionais vinculados à empresa 

Forense Lab Perícias & Consultoria [CNPJ: 23.169.838/0001-09; Fone 

(65)98112-2338, email: contato@forenselab.com.br], que deverá ser 

intimada para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente proposta de 

honorários e indique data, local e horário para a realização dos 

trabalhos.Tão logo apresentada a proposta de honorários, intimem-se os 

requeridos para que, no prazo de 10 (dez) dias, promovam o depósito do 

valor.ESTABELEÇO que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do 

prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde 

que justificada a necessidade.Proceda-se a intimação das partes litigantes 

para que, caso queiram, arguam o impedimento ou suspeição do perito, no 

prazo de 15 (quinze) dias [art. 465, § 1.º do Código de Processo 

Civil].Expeça-se o necessário. Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 09 

de maio de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 123008 Nr: 2081-42.2016.811.0045

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ANDRESSA ALVES CABRAL DA COSTA, ELIANE 

PEREIRA ASSUNÇÃO GOTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYNNSON CORREA FERNANDES 

- OAB:19481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO JOSÉ DALLABRIDA 

ALMEIDA - OAB:17.342/MT, FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, VALTER LUCAS MARONEZI - OAB:17435/B/MT

 Processo n.º 2081-42.2016.811.0045.

A respeito do retorno do processo do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intimem-se às partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestem. Não subsistindo manifestação, arquive-se o 

processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 09 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 34282 Nr: 4083-29.2009.811.0045
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO SÉRGIO PIAZZA, SIMONI LEOCADIA PIAZZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO NOSSA SENHORA DE MEDIANEIRA 

LTDA, CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT, EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/SC 11.985, ROMY KLIEMANN - OAB:OAB-PR 

59311

 Processo n.º 4083-29.2009.811.0045.

Proceda-se à intimação da executada para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, comprove nos autos a habilitação do crédito dos exequentes no 

processo de liquidação extrajudicial da companhia.

Expeça-se ofício para a Superintendência de Seguros Privados, 

registrando-se o referencial de endereço encartado na petição das fls. 

356/357, com a finalidade de solicitar a remessa de informações, no prazo 

de 10 (dez) dias, a respeito da atual situação da liquidação extrajudicial da 

companhia executada, bem como se a companhia executada possui 

resseguro.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 09 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 100877 Nr: 6569-11.2014.811.0045

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCI PICCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIA CAROLINA MORRETO 

RIZZATO RODRIGUES - OAB:MT/9.301

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:12.295/MT

 Processo n.º 6569-11.2014.811.0045.

A respeito do retorno do processo do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intimem-se às partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestem. Não subsistindo manifestação, arquive-se o 

processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 32393 Nr: 2226-45.2009.811.0045

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RJVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT, EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2009/268 – Código nº 32393.

A respeito do retorno do processo do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intimem-se às partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestem. Não subsistindo manifestação, arquive-se o 

processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 5577 Nr: 278-49.2001.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREMIUM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO BERTOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 278-49.2001.811.0045 – CÓD. 5577.

Apensem-se estes aos autos do processo n.º 408-39.2001.811.0045, 

código n.º 5704 [art. 809 do Código de Processo Civil de 1973 – aplicável 

ao caso]. Após, voltem conclusos para deliberação.

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 460 Nr: 2210-67.2004.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B, MARCOS APARECIDO POLLON - OAB:5762-A, MARCOS 

EDMUNDO MAGNO PINEHIRO - OAB:MG/64233

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ENRIQUE FERREIRA 

NOGUEIRA - OAB:, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B, JOSÉ 

CARLOS DE SOUZA PIRES - OAB:1.938-A/MT

 Processo n.º 2210-67.2004.811.0045.

Intime-se a instituição exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste sobre o teor da petição juntada nas fls. 1011/1014, e também 

promova o andamento do processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 683 Nr: 6-65.1995.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVETRIL-OLEOS VEGETAIS TREZE TILIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CESÁRIO NETO, IVO MAZIERO, 

NORIVALDO ALVES PEIXOTO, JUSSARA CESÁRIO PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO JOSÉ GIARETTA - 

OAB:16.965, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:18.736, 

PAULO JOSÉ GIARETTA - OAB:16.965/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO CESÁRIO DA SILVA 

- OAB:6.781/MT, WILIANS REINALDO DE ANDRADE - OAB:3316-B

 Processo n.º 746/2004.

Com fundamento no conteúdo do art. 9.º do Código de Processo Civil, 

intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste 

acerca da petição juntada nas fls. 120/129 dos autos. Após, venham os 

autos conclusos para exame.

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 23293 Nr: 1110-72.2007.811.0045

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDA AGOSTINHO CAMPOS, CLEUZENI 

PINTO, ELIANE MOREIRA DO AMARAL, VERA LUCIA DE OLIVEIRA, JESUS 

DE JESUS OLIVEIRA, JORACY FERREIRA LEMES, MARILENE ALVES DOS 

SANTOS, SIMONE DIAS, SANDRO APARECIDO WIELGANCZUK, 

SALVADOR DA SILVA GOMES FILHO, FRANCILENE REZENDE BISPO, JAIR 

AUGUSTO ROSSATO BERTHOLDO, TEREZA ROCHA COSTA, ALICE 

MARQUES DE ALMEIDA FRANÇA, JUNIOR BRITO PEREIRA MACIEL, 

CLAUDIANE TAVARES MORAIS, ELIZA CLAUDETE BRIZOLA SILVEIRA, 

JOSEFINA MARIA BRISOLA, MARINETE ALVES REGE
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANICE MARIA LONGHI 

GIOTTO - OAB:8699/MT

 Processo n.º 101/2007.

A escrivania deverá elaborar certidão, com a finalidade de especificar se 

as rés Simone Dias e Nilda Agostinho Campos, devidamente citadas 

pessoalmente, e os requeridos, citados por edital, apresentaram resposta.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada na fl. 511 dos autos.

Intime-se o requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova a 

citação da requerida Marinete Alves Rege.

Intimem-se os réus Cleuzeni Pinto, Jesus de Jesus Oliveira, Joracy 

Ferreira Lemes, Salvador da Silva Gomes Filho, Franciele Rezende Bispo, 

Jair Augusto Rossato Bertoldo e Sandro Aparecido Wilganzuk, mediante a 

expedição de mandado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularizem a representação processual, constituindo advogado nos 

autos, sob pena de prosseguimento do processo à sua revelia [art. 76, § 

1.º, inciso II do Codigo de Processo Civil].

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 23393 Nr: 1259-68.2007.811.0045

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO GALDÊNCIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial por 

Banco Gmac S/A contra Paulo Galdêncio dos Santos, para o fim de: a) 

CONDENAR o requerido a, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, realizar 

a entrega do bem depositado ou o equivalente em dinheiro; b) DECLARAR 

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com 

supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.Pelo 

princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 

2.º do Código de Processo Civil, CONDENO o requerido no pagamento de 

custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da 

parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, 

considerando-se o trabalho executado por parte do advogado e o 

interstício temporal que o processo tramitou.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de maio de 2018.Cristiano dos 

Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 93344 Nr: 525-73.2014.811.0045

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA DENISE SCHIMANKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CANCI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSEL ALEXANDRE B. MAIA - 

OAB:MS/6.296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Processo n.º 525-73.2014.8.11.0045.

À míngua da existência de necessidade de se produzir outros meios de 

prova, DECLARO encerrada a instrução processual e determino a 

abertura de vista dos autos às partes, primeiramente à embargante, para 

que, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, apresentem alegações finais.

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 36644 Nr: 1678-83.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORION COMÉRCIO DE IMÓVEIS EIRELLI - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA, 

VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA, ILDA ONESCO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/O, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 

7074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11449/MT

 Processo n.º 1678-83.2010.811.0045.

Como forma de dar-se vazão à aplicação do princípio 

dispositivo/congruência e encargo probatório, deflui-se, por inferência 

racional, que constitui ônus da parte comprovar a existência de erro na 

avaliação, dolo do avaliador ou a ocorrência de fundada dúvida sobre o 

valor de avaliação, atribuído ao bem, objeto do ato de constrição judicial 

[art. 873 do Código de Processo Civil]. Tomando-se em consideração que 

a metodologia utilizada, para o efeito de ultimação da avaliação do bem 

imóvel, prestou reverencia aos critérios e parâmetros previstos na norma 

de regência, dado a inexistência de vestígios que deixem evidenciar, à 

primeira vista, a existência de erro material, HOMOLOGO a avaliação do 

bem imóvel, objeto da penhora.

Expeça-se ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Sorriso/MT, com o fito de requisitar, no prazo de 10 (dez) dias, a remessa 

de cópia atualizada da matrícula do bem imóvel, objeto da matricula 30.062.

Intime-se a credora para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

memória de cálculo atualizada da dívida, com os abatimentos realizados 

em razão das adjudicações.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 120659 Nr: 910-50.2016.811.0045

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE SALETE LAZARIN FAVARETTO 

EIRELI - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE CONTINI 

ROVERI - OAB:13297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PINHEIRO - 

OAB:OAB-MT/2621

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado, na petição inicial da ação cautelar de arresto, por Leme 

Madeiras e Ferragens Ltda. contra Tatiane Salete Lazarin Favaretto EIRELI 

– EPP, para o fim de TORNAR DEFINITIVA, em parte, a medida liminar de 

arresto de bens, limitada ao bem chamado “seccionadora, marca Usikraft, 

modelo Speed” para que, posteriormente, na ação de execução, seja 

transformada em penhora, e, consequentemente, DECLARAR encerrada a 

atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.Pelo princípio da 

sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 20, §§ 3.º e 4.º do 

Código de Processo Civil, CONDENO a requerida no pagamento de custas 

judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte 

adversa, fixados em 10% sobre o valor da causa, considerando-se o 

trabalho desenvolvido por parte do advogado e o interstício temporal que o 

processo tramitou.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Lucas do Rio 

Verde/MT, em 14 de maio de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de 

Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 40927 Nr: 1232-46.2011.811.0045

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO AURELIO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE LUCAS 

DO RIO VERDE LTDA - COOPERLUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIVANI BREMBATTI - 

OAB:10691/MT, SOLEICA FATIMA GOES FERMINO DE LIMA - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 354 de 806



OAB:4.049/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 Processo n.º 1232-46.2011.811.0045.

Do material cognitivo engendrado nos autos, é possível divisar que a União 

Federal manifestou seu interesse na ação de usucapião proposta pelo 

autor (fls. 155/157), sendo que não compete a este juízo decidir sobre a 

eventual legitimidade do ente jurídico de direito público em intervir no 

processo, visto que segundo a Súmula 150 do Superior Tribunal de 

Justiça: “Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse 

jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias 

ou empresas públicas.”

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERESSE MANIFESTADO PELA UNIÃO EM 

AÇÃO DE USUCAPIÃO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. "I - 

Ação de usucapião promovida no Juízo Estadual: compete à Justiça 

Federal emitir juízo de valor sobre o interesse manifestado pela União, vale 

dizer, avaliar a realidade ou não desse interesse."(RE n. 198746-4/SC, 

Relator Min. Carlos Velloso, publicado no DJU de 11.4.97, pág. 12.210). 

(TJ-SC - AI: 111479 SC 1997.011147-9, Relator: Vanderlei Romer, Data de 

Julgamento: 05/05/1998, Primeira Câmara de Direito Comercial, Data de 

Publicação: Agravo de instrumento n. 97.011147-9, da Capital.)

COMPETENCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INTERVENÇÃO DA UNIÃO. CABE 

A JUSTIÇA FEDERAL AVALIAR O INTERESSE DA CAUSA MANIFESTADO 

PELA UNIÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PELO DISSIDIO E 

PROVIDO. (STJ - REsp: 36325 SP 1993/0017800-8, Relator: Ministro 

BARROS MONTEIRO, Data de Julgamento: 21/03/1995, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJ 22.05.1995 p. 14409).

Assim, da forma em que se apresenta a situação, em que a União 

manifesta seu interesse no processo, entendo que a competência para 

atuar no processo é da Justiça Federal. Remetam-se os autos.

Intimem-se. Preclusa esta decisão, cumpra-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de maio de 2018.

 Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 93208 Nr: 426-06.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME NICARETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNO ROQUE SCHWEIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR J. RODRIGUES JUNIOR - 

OAB:7.044-B/MT, FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - 

OAB:9301/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR juntado à fl. 81 , sem 

cumprimento, por três tentativas de intimação do executado, com o motivo 

"ausente".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 30079 Nr: 160-92.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT, SILVIA 

JOCIANE LEITE BRANCO - OAB:7085-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o exequente para que, no prazo de 

05 (cinco), manifeste-se sobre o AR juntada sem cumprimento, por três 

tentativas de intimação do executado, com o motivo "ausente".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 95112 Nr: 1990-20.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELLITON JESUS ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10.885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1990-20.2014.811.0045 – CÓD. 95112.

Considerando-se a ultimação do parcelamento do débito, DETERMINO a 

expedição de alvará de liberação, da quantia em dinheiro depositada no 

processo, em prol do executado, e a suspensão do andamento do 

processo executivo pelo prazo de 12 (doze) meses. Escoado o prazo, 

intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento do processo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 94295 Nr: 1250-62.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRIDE LUCION

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE ZANETTE - 

OAB:16974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1250-62.2014.811.0045 – CÓD. 94295.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste a respeito do conteúdo da impugnação ao cumprimento de 

sentença.

Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 40287 Nr: 600-20.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LEMES DE ALMEIDA NETO, DORA 

ALICE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT/22.165-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980/A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 600-20.2011.811.0045 – CÓD. 40287.

Com fundamento no conteúdo normativo do art. 10 da Lei n.º 13.340/2016, 

DETERMINO A SUSPENSÃO do andamento do processo até o dia 27 de 

dezembro de 2018. Intimem-se os executados para que tomem 

conhecimento acerca da possibilidade de liquidação e renegociação da 

dívida. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 34107 Nr: 3711-80.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANI MARCOS STADTLOBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON RAIMUNDO SCHICHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:2552-TO, EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LANEREUTON THEODORO 

MOREIRA - OAB:MT/9.667-B

 Processo n.º 3711-80.2009.811.0045 – CÓD. 34107.

Como medida de prudência e evitar a configuração de nulidade processual 

por cerceamento de defesa, tendo em vista que, conforme a certidão 
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acostada à fl. 120, o expediente referente à decisão do dia 02/08/2017 (fl. 

119), que determinou a intimação das partes acerca da penhora e 

avaliação do bem foi publicado no DJe, fazendo referência apenas aos 

advogados do exequente, DETERMINO que se intime o executado, através 

do advogado constituído (fl. 79), via DJe, a respeito da concretização da 

penhora de bens [art. 841, § 1.º do Código de Processo Civil] e do 

conteúdo do laudo de avaliação do bem imóvel.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 102792 Nr: 144-31.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCI PICCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIA CAROLINA MORETTO 

RIZZATO RODRIGUES - OAB:9301/MT, LIANA MARA COCCO 

MUNARETTO - OAB:7134/MT

 A respeito do retorno do processo do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intimem-se às partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestem. Não subsistindo manifestação, arquive-se o 

processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 09 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 84265 Nr: 3790-54.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOTORANTIN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO SIMON, DORVAL SIMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB-MT 9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 Processo n.º 3790-54.2012.811.0045.

Considerando-se que a propriedade imobiliária está registrada em nome do 

executado Adriano Simon e de sua esposa Marcia Regina Zanotto Simon, 

a qual não integra o polo passivo da execução, DETERMINO que se 

expeça novo termo de penhora, devendo constar a penhora de 50% do 

imóvel descrito no documento juntado nas fls. 268/269 dos autos.

 Após, proceda-se à intimação da exequente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, providencie o registro do termo de penhora, junto à matrícula 

do imóvel. Proceda-se também à expedição de carta precatória para a 

Comarca de São José do Rio Claro/MT, com o objetivo de efetivar a 

avaliação e venda do imóvel penhorado.

Proceda-se à expedição de carta precatória à Comarca de Brasnorte/MT, 

com a finalidade de promover a citação do executado Dorval Simon, nos 

termos da decisão judicial juntada na fl. 255 dos autos.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 83682 Nr: 3180-86.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDIR GUILHERME HOFFMANN, NELSON FERNANDES, 

ALISSON ENGELBRECHT, JOSE LAURINDO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA HOFFMANN 

ZAMBENEDETTI - OAB:13461-A/MT, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - 

OAB:13.412-A, VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - OAB:15079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO DE MAMAN - 

PROCURADOR ESTADO - OAB:

 Processo n.º 3180-86.2012.811.0045.

Proceda-se à intimação do Estado de Mato Grosso, mediante a estrita 

observância do teor dos itens 2.8.1.6 e 2.8.1.7 da CNGCGJ/TJMT, acerca 

do conteúdo da sentença proferida, bem como para que, no prazo de 30 

(trinta) dias, apresente as contrarrazões [art. 183 e art. 1.010, § 1.º, 

ambos do Código de Processo Civil].

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 114037 Nr: 6134-03.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR ALIPIO AZEVEDO 

BORGES - OAB:MT/13.975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:BA/16.780

 Processo n° 6134-03.2015.811.0045.

A escrivania deverá elaborar certidão, com a finalidade de atestar se 

houve manifestação das partes. Não subsistindo manifestação, 

arquive-se o processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de maio de 2018.

 Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 40613 Nr: 918-03.2011.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERNER SKURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 918-03.2011.8.11.0045.

A questão referente à necessidade da expedição da carta precatória de 

citação do réu já foi, à exaustão, em momento anterior, objeto de decisão 

judicial, momento em que foi determinada, de maneira bastante didática e 

enfática, a expedição da deprecata, conforme se evola do teor das 

decisões judiciais arquivadas nas fls. 119 e 123 dos autos. Cabe ao 

advogado, caso não concorde com a decisão, interpor o recurso cabível.

Apenas como medida de prudência, e tendo em visa que a empresa 

requerente postulou a expedição da carta precatória (embora tenha se 

retratado posteriormente), proceda-se, pela última vez, à intimação da 

empresa requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie a 

distribuição da carta precatória perante o Juízo Deprecado, sob pena de 

extinção do processo sem o julgamento do mérito, devido a ausência de 

pressuposto processual.

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 85572 Nr: 5169-30.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO EDSON FACCIN, NATHÁLIA CEOLIN FACCIN, 

DENISE RAQUEL CEOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT
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 Processo n.º 5169-30.2012.811.0045 – CÓD. 85572.

Intimem-se a apelada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

as contrarrazões [art. 1.010, § 1.º do Código de Processo Civil]. Após, 

remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, para fins de exame da matéria.

Cumpra-se integralmente a decisão acostada à fl. 306.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 91008 Nr: 4908-31.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVEIRO HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SAMIRA PAYÃO 

FRANCO - OAB:, MARCOS CAMPOS DIAS PAYÃO - OAB:SP/96057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Processo n.º 4908-31.2013.811.0045.

Uma vez tempestivo o recurso de apelação e suas contrarrazões, 

encaminhe-se o processo para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, para efeito de apreciação.

 Intimem-se

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 99519 Nr: 5587-94.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO LUIZ ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLEICA FATIMA GOES 

FERMINO DE LIMA - OAB:4.049/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116, RENATO CHAGAS CORREIA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Processo n.º 5587-94.2014.811.0045.

Cumpra-se integralmente a decisão encartada na fl. 475 dos autos. Após, 

complementado o laudo pericial, intimem-se as partes litigantes para que, 

querendo, se manifestem, no prazo comum de 15 (quinze) dias [art. 477, § 

1.º do Código de Processo Civil/2015].

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 113935 Nr: 6078-67.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119859/SP

 Processo n° 6078-67.2015.811.0045.

Cuida-se de PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA formulado por Jose 

Francisco da Costa contra TIM Celular S/A, ambos já qualificados nos 

autos.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que a requerida realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. 

Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento 

da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil de 2002], 

conclui-se que inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do 

feito é medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, 

como consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com julgamento do 

mérito, em face do pagamento, com supedâneo no art. 487, inciso I c/c o 

art. 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará de liberação, do dinheiro depositado no processo, em 

favor do exequente, registrando-se os dados bancários indicados na 

petição da fl. 67 dos autos.

Custas judiciais pela executada.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de maio de 2018.

 Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 99200 Nr: 5354-97.2014.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISSES LEAL LOBATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5354-97.2014.8.11.0045.

Com lastro no teor do art. 3.º, § 9.º do Decreto-lei n.º 911/1969, 

DETERMINO que se proceda a inclusão de restrição judicial, através do 

sistema Renajud, na margem do prontuário administrativo do veículo.

Intime-se a empresa requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 81710 Nr: 956-78.2012.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG-MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA CHAMPAN ZAINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT/15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 956-78.2012.8.11.0045.

Tomando-se em consideração que o instrumento de contrato que 

guarnece a petição inicial detém as características de título executivo 

extrajudicial [art. 784, inciso III do Código de Processo Civil], dado a 

ausência de citação do réu, CONVERTO o pedido de busca e apreensão 

formulado na peça inicial em ação de execução, ‘ex vi’ do teor do disposto 

no art. 5.º do Decreto-Lei n.º 911/1969 c/c o art. 329, inciso I do Código de 

Processo Civil.

Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, haja vista que se trata de 

ação de busca e apreensão convertida em ação de execução por quantia 

certa.

Proceda-se à citação da executada para que, no prazo de 03 (três) dias, 

realize a quitação da dívida, das custas e despesas processuais [art. 829 

do Código de Processo Civil] ou, no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de penhora, de depósito ou de caução, se oponha à 

execução, através de embargos de devedor [art. 914 e art. 915, ambos do 

Código de Processo Civil].

A ausência de pagamento voluntário, no prazo de 03 (três) dias, 

acarretará: a) na expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 829, 

§ 1.º do Código de Processo Civil]; b) na inclusão de registro desabonador 

em cadastros de proteção ao crédito [art. 782, § 3.º do Código de 
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Processo Civil].

Arbitro honorários de advogado no percentual correspondente a 10% do 

valor total devido, registrando-se que, para a hipótese de pronto 

pagamento, a verba sofrerá redução pela metade [art. 827, paragrafo 

único do Código de Processo Civil].

Intime-se a executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 30% do valor da 

execução, requeira o parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações 

mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês [art. 

916 do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 88553 Nr: 2439-12.2013.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSIEL PEREIRA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2439-12.2013.8.11.0045.

INDEFIRO o requerimento de suspensão do processo e de arquivamento, 

haja vista que não há o enquadramento em qualquer das situações 

hipotéticas preconizadas no art. 313 do Código de Processo Civil. Esta 

questão já foi, inclusive, em momento anterior, objeto de decisão judicial, 

momento em que foi indeferida, conforme se evola do conteúdo da 

decisão judicial arquivada na fl. 92 dos autos.

Intime-se a empresa requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo e indique a atual localização do bem 

ou requeira a conversão do pedido de busca e apreensão em ação 

executiva, relembrando que o réu se encontra preso na unidade prisional 

desta Comarca (fl. 103).

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 97892 Nr: 4274-98.2014.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO NORTE SERVIÇOS DE COLHEITA 

LTDA - ME (CENTRO NORTE COLHEITA), FERNANDO PRECEGUEIRO IVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado, na petição 

inicial dos embargos à ação monitória, formulados pela Defensoria Pública, 

que atua na condição de curadora especial dos requeridos Centro Norte 

Serviços de Colheita Ltda. – ME e Fernando Precegueiro Ivo, citados por 

edital na ação monitória ajuizada por Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro 

Verde MT, e como consequência direta:a) DECLARO constituído, de pleno 

direito, o documento sobre o qual se fundamenta a presente ação 

monitória, como título executivo judicial, na forma do que dispõe o art. 702, 

§ 8.º do Código de Processo Civil/2015;b) DECLARAR encerrada a 

atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.Pelo princípio da 

sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do 

Código de Processo Civil, CONDENO os embargantes no pagamento de 

custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte 

adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, 

considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a 

natureza da demanda e o interstício temporal que o processo 

tramitou.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 

14 de maio de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 23637 Nr: 1480-51.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIONEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, 

ARMINDO DRESCHER, LEONIR SOUZA DRESCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT, JUSIANE REGINA BASSO - OAB:10.319/MT, NOELI 

ALBERTI - OAB:4061/MT

 Processo n.º 1480-51.2007.811.0045.

Considerando-se a existência de evidências que demonstram que os 

executados, logo após o ajuizamento da ação de execução fiscal, 

concretizaram o parcelamento do débito, o que acarreta na suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário [art. 151, inciso VI do Código Tributário 

Nacional], DETERMINO A SUSPENSÃO do andamento do processo pelo 

prazo de 120 (cento e vinte) dias. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 31328 Nr: 540-18.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA, MARIO EDUARDO HOFF DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI ROSPIERSKI, MIRIAN ADRIANI SCHVINN 

ROSPIERSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO EDUARDO HOFF DA 

SILVA - OAB:MT/6.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR 

- OAB:17765A, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR os exequentes para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentem 

memória de cálculo atualizada da dívida, com o abatimento realizado em 

razão da liberação dos valores bloqueados, e promovam o andamento no 

processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 83969 Nr: 3480-48.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.S.I SUPERMERCADO LTDA-ME, ILANO LANZARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO KLABUNDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar os exequentes acerca do decurso 

do prazo do executado para manifestar acerca da intimação por edital de 

fls. 115/116, e dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 83967 Nr: 3478-78.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.S.I SUPERMERCADO LTDA-ME, ILIANO LANZARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIVALDO AUGUSTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:
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 Certifico e dou fé que decorreu inerte o prazo para o executado se 

manifestar acerca da intimação por edital de fls. 103/104.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 94313 Nr: 1269-68.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME NICARETTA, FERNANDA CRISTINA NICARETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNO ROQUE SCHWEIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR JOAQUIM RODRIGUES 

JUNIOR - OAB:7.044 -B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste-se sobre o AR juntado sem cumprimento, à fl. 

81, por três tentativas de intimação do executado, com o motivo "ausente".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 5937 Nr: 646-58.2001.811.0045

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. OURO 

VERDE DE MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIZETE ZATTA CASTELLI, GILBERTO 

CASTELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT

 Processo n.º 393/2004.

Expeça-se nova carta precatória de intimação dos executados, de acordo 

com as especificações da decisão judicial juntada na fl. 185 dos autos.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 105222 Nr: 1399-24.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLING TRANSPORTES LTDA - ME, ORIDIO 

LUCIO ELGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 102890 Nr: 201-49.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROBRASIL COMERCIO DE INSUMOS E 

CEREAIS LTDA, JOÃO CARLOS CIMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o exequente para se 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do conteúdo da certidão do 

Sr. Oficial de Justiça de fl. 88, que deixou de citar o os executados, por ter 

notícia de terem se mudado para a cidade de Sorriso, há vários anos. 

Ainda, requereu o Sr. Oficial de Justiça complementação de diligência no 

valor de R$537,00 (quinhentos e trinta e sete reais).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 22009 Nr: 3312-56.2006.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. OURO 

VERDE DE MT., ADELAR COMIRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON JOÃO ENDERLE, JUSTIMIANO DA 

SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11533/MT, JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B/MT

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste-se sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de 

fl. 281, a qual constou que DEIXOU DE INTIMAR o executado NILTON JOÃO 

ENDERLE, e obteve informação de que o executado poderia estar na 

região de Rondonópolis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 42987 Nr: 3293-74.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILCEU COPETTI, LEDIONE TONIN COPETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN 

- OAB:7.249-MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT, Valterlei 

Cristiano Miquelin - OAB:14307/MT

 Processo n.º 3293-74.2011.811.0045.

Item I – Considerando-se que o credor apresentou a certidão das 

matrículas dos bens imóveis, com fundamento no conteúdo normativo do 

art. 845, § 1.º do Código de Processo Civil, DETERMINO que se proceda a 

penhora do imóvel descrito no documento juntado nas fls. 119/120 dos 

autos, mediante termo nos autos. Logo após, a escrivania deverá: a) 

expedir certidão de inteiro teor do ato de constrição judicial, para fins de 

averbação no Cartório de Registro de Imóveis [art. 844 do Código de 

Processo Civil]; b) proceder à intimação do exequente para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, providencie a juntada de cópia da matricula atualizada 

dos bens, com o registro da penhora; c) expedir mandado judicial com o 

objetivo de efetivar a avaliação do bem imóvel; d) proceder à intimação 

das partes acerca da ultimação dos atos processuais de penhora e de 

avaliação.

Item II – A escrivania deverá elaborar certidão, com a finalidade de atestar 

se a decisão judicial, arquivada nas fls. 114/115 dos autos, transitou em 

julgado. Transitada em julgado, expeça-se alvará de liberação, da quantia 

em dinheiro depositada no processo, em favor da empresa exequente.

Item III – Proceda-se a alteração dos dados e das informações relativas 

aos cadastros de advogados no processo, com o objetivo de atualizar os 

registros dos advogados que patrocinam os interesses do exequente em 

conformidade com a petição arquivada na fl. 121 dos autos.

Item IV – Intimem-se.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 24740 Nr: 2573-49.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOREFLEX BORRACHAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Carraro - OAB: OAB-GO 

11.818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN 

- OAB:7.249-MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 Cuida-se de execução por quantia certa promovida por Moreflex 

Borrachas Ltda contra Roberto Carlos Correa, em que visa a satisfação 

do seu crédito.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

 Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que as partes litigantes firmaram transação civil com o objetivo de por fim 

à celeuma estabelecida (fls. 130/132 dos autos). Cumpre destacar, 

também, que conforme se extrai do conteúdo do termo de acordo, não 

foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a 
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pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação 

da transação civil, visto que em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

fazem parte integrante desta decisão, e, como consequência, com 

espeque no conteúdo normativo do art. 922 do Código de Processo Civil, 

DETERMINO A SUSPENSÃO do andamento do processo [cf.: TJRS, Agravo 

de Instrumento nº. 70048850051, 17ª Câmara Cível, Rel.: Des. Liége 

Puricelli Pires, j. em 29/05/2012].

Custas judiciais integralizadas quando do ajuizamento da petição inicial.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 02 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 111418 Nr: 4621-97.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE ALVES DOS SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA N. B. SAVOLDI - 

OAB:9216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de dar vista à procuradora da parte 

autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da certidão 

do Sr. Oficial de Justiça de fl. 140/141, que deixou de intimar a parte 

autora para comparecimento na perícia designada, e da manifestação do 

perito de fl. 143, que informou a não realização da perícia pelo não 

comparecimento da autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 109502 Nr: 3659-74.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDSON DA SILVA LUCENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o requerente para se manifestar, 

em 05 (cinco)dias, acerca do recebimento ou não dos valores depositados 

judicialmente nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 92234 Nr: 6102-66.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMI BORGES CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ILHA VIEIRA PEIXOTO 

- PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 Processo n.º 6102-66.2013.811.0045.

Considerando o teor da certidão retro, proceda-se a expedição de carta 

precatória à Comarca de Sorriso/MT, com o objetivo de intimar o exequente 

acerca da liberação dos valores em dinheiro, realizada através da ordem 

de expedição de alvará [art. 450, § 3.º da CNGCGJ/TJMT].

Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 116059 Nr: 7292-93.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUZZO E SILVA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEGORINI E PEGORINI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josleine Virginia Ferreira - 

OAB:16.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B, VÂNIA FÁTIMA VIAN - OAB:54154/PR

 DELIBERAÇÕES

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer juizada por Guzzo e Silva Ltda 

-ME contra Pegorini e Pegorini Ltda, em que objetiva o cumprimento das 

regras administrativas que regulamentam o plantão funerário, a aplicação 

de multa diária e acondenação da requerida no pagamento dos danos 

morais. Vieram os autos conclusos para deliberações. É sucinto relatório. 

Passo a decidir. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

depreende-se que a parte autora manifestou, de maneira expressa, a 

intenção de não mais imprimir andamento aos atos do processo, revelando 

a ausência de interesse em obter a prestação jurisdicional. Por via de 

consequência, dado a ausência de necessidade de obter-se a anuência 

da parte adversa, visto que não ultimada a citação do réu [art. 485, § 4.º 

do Código de Processo Civil], considero que a extinção do feito, sem a 

abordagem de seu mérito, é medida que se impõe. Portanto, com lastro no 

conteúdo normativo do art. 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o requerimento de desistência e, como consequência direta, 

Julgo Extinto o Processo, sem a resolução de seu mérito. Custas judiciais 

liquidadas quando do ajuizamento da petição inicial.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Selena Guarnieri, Estagiária, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Cristiano dos Santos Fialho

Juiz(a) de Direito

Sócios Proprietários da empresa Requerente Guzzo e Silva Ltda-ME: 

Eliandro Marcos Guzzo e Daniel Carvalho da Silva

Advogada: Josleine Virginia Ferreira

Sócio Propritário da empresa Requerida Pegorini e Pegorini LTDA: Marlon 

Luis Pegorini

Advogado: Regisson José de Castro

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001868-48.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA GUEDES ALMEIDA OAB - CE30241 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILDA ONESCO COSTA (REQUERIDO)

VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001868-48.2018.8.11.0045. Como forma de concretizar o 

ato deprecado, Nomeio, para exercer a função de perito, o profissional 

Douglas Puhl, vinculado à Imobiliária Nossa Casa, para proceder a 

avaliação do bem imóvel rural, objeto da penhora. Intime-se o ‘expert’ para, 

em aceitando a nomeação, informar o valor dos honorários e designar 

data para realização da perícia. Estabeleço que o laudo pericial deverá ser 

apresentado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado 

por igual período, desde que justificada a necessidade. Tão logo informada 

a pretensão honorária, intime-se a empresa exequente para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, comprove o depósito judicial do valor. Intimem-se as 

partes litigantes para que, caso queiram, arguam o impedimento ou 

suspeição do perito, apresentem quesitos e/ou indiquem assistentes 

técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 465, § 1.º do Código de 

Processo Civil]. Proceda-se à intimação dos executados acerca da 

penhora, na forma deprecada, servindo a cópia como mandado . 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de maio de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001854-64.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CIDA MAYA LOPES DOS SANTOS (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001854-64.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Importante registrar que não se mostra razoável autorizar a concessão do 

auxílio-doença com base, exclusivamente, em atestados médicos 

elaborados em momento anterior a data da realização da perícia 

administrativa. E do material cognitivo engendrado no processo, é possível 

divisar que há, sem sombra de dúvidas, frágil elemento probatório 

lastreado nos autos, situação que repele a concessão da excepcional 

antecipação de tutela sem a realização de perícia médica judicial 

determinada para este fim. Portanto, RELEGO a análise do pedido de 

antecipação de tutela para momento posterior à realização de perícia 

médica judicial. NOMEIO, para exercer a função de perito, o ilustre médico, 

Dr. Guido V. Cespedes, que deverá realizar a perícia no dia 27/06/2018, a 

partir das 8h30min, observada a ordem de chegada. Intimem-se as partes 

e seus advogados, para que compareçam no consultório médico do Dr. 

Guido V. Cespedes, cujo endereço deverá constar no mandado, a fim de 

que o(a) requerente seja submetido(a) a perícia. Intimem-se as partes 

litigantes para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem 

assistentes técnico, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 465 § 1.° do 

CPC/2015]. Arbitro os honorários periciais devidos ao Dr. Guido V. 

Cespedes, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), forte no art. 28 e 

Tabela V, da Resolução n.º 305/2.014 do Conselho da Justiça Federal, a 

serem arcados pela Justiça Federal. ESTABELEÇO que o laudo pericial 

deverá ser apresentado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser 

prorrogado por igual período, desde que justificada a necessidade. 

Considerando-se as particularidades da causa e como forma de adequar 

o rito processual às necessidades do conflito [art. 139, inciso VI do Código 

de Processo Civil], visto que, como é cediço, a autarquia requerida, via de 

regra, não comparece às audiências marcadas e, como regra geral, 

também não formula proposta de acordo, deixo, para momento oportuno, a 

análise da conveniência da realização da audiência de conciliação 

[Enunciado n.º 35 da ENFAM]. Proceda-se à citação do réu para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente contestação [art. 335 do Código de 

Processo Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, será 

contabilizado a partir da data da juntada do aviso de recebimento ou do 

mandado judicial, devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos 

do Código de Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia 

e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição 

inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. Concedo à requerente o 

benefício da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 16 de maio de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001867-63.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARQUIVON LOPES RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001867-63.2018.811.0045. Intime-se o requerente para 

que, no prazo de 5(cinco) dias, junte/anexe a petição inicial ao processo, 

via Sistema PJe. Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de maio de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134076 Nr: 7929-10.2016.811.0045

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE LUCAS DO RIO 

VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISLAN WILLIAN SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MEIRE ELLEN DA SILVA SANTOS 

NAZARE, Cpf: 75113260215, Rg: 4082337, Filiação: Maria Helena da Silva 

e Roberto Faro dos Santos, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: Intimação da r. decisão abaixo transcrito.01-O afastamento do 

ofensor, do lar domicilio ou local de convivência, ( art.22, II). 02-Aproibição 

do ofensor de se aproximar da vítima, familiares e testemunhas, no limite 

mínimo de 200 (duzentos) metros, devendo ainda, evitar qualquer tipo de 

contato com estas pelos meios de comunicação (art.22, III, “a” “b”). 

03-Proibo o ofensor de frequentar casa de amigos em comum, a casa dos 

pais da ofendida, a residência do casal e local de trabalho da ofendida 

(art.22, III,”C”).

Despacho/Decisão: 01-O afastamento do ofensor, do lar domicilio ou local 

de convivência, ( art.22, II). 02-Aproibição do ofensor de se aproximar da 

vítima, familiares e testemunhas, no limite mínimo de 200 (duzentos) 

metros, devendo ainda, evitar qualquer tipo de contato com estas pelos 

meios de comunicação (art.22, III, “a” “b”). 03-Proibo o ofensor de 

frequentar casa de amigos em comum, a casa dos pais da ofendida, a 

residência do casal e local de trabalho da ofendida (art.22, III,”C”).

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NELSA LECEUX ALVES 

PIRES, digitei.

Lucas do Rio Verde, 15 de maio de 2018

Noara Elisa Nilson Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124671 Nr: 2830-59.2016.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON FELIPE DE ARAUJO MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE WILLIAM DE 

ANDRADE - OAB:10.295-MT

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JEFFERSON FELIPE DE ARAUJO MATOS, 

Cpf: 02600867384, Rg: 2668973, Filiação: Ivanilde de Araujo Matos, data 

de nascimento: 03/12/1991, brasileiro(a), natural de Fortaleza-CE, 

solteiro(a), pedreiro, Telefone 65 9 9611 0431. atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(A) ACUSADO(A) acima qualificado para que, 

no prazo de 05 dias, indique novo advogado para efetuar sua defesa, ou, 

no mesmo prazo, manifestar-se acerca do desejo de ser patrocinado pela 

Defensoria Pública, com a advertência de que em caso de silêncio, esta 

será nomeada para prosseguir em sua defesa. Despacho/Decisão: Vistos 

em correição,Determino a intimação

Despacho/Decisão: Vistos em correição,Determino a intimação do réu para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, constitua novo defensor ou informe o 

desejo ter a sua defesa patrocinada pelo defensor público atuante nesta 

comarca.Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.
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E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NELSA LECEUX ALVES 

PIRES, digitei.

Lucas do Rio Verde, 15 de maio de 2018

Noara Elisa Nilson Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124178 Nr: 2628-82.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE NOVA MUTUM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR OJEDA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IGOR OJEDA AMORIM, Filiação: Nilceia 

Maria Ojeda Amorim e Jairzinho José de Amorim, data de nascimento: 

03/09/1994, brasileiro(a), natural de Nobres-MT, solteiro(a), técnico em 

refrigeração, Telefone 9931-0910. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima qualificado(a, 

s) para omparecer(em) à audiência designada: ADOS DA AUDIÊNCIA: 

Justificação que se realizará no dia 26/06/2018, às 16:20, no Edifício do 

Fórum, sito no endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: Vistos etc.,Em consonância com o parecer ministerial, 

com fundamento no artigo 118, §2º, da Lei de Execuções Penais, designo 

audiência de justificação para o dia 26 de junho de 2018, às 16h20min, 

oportunidade em que o reeducando poderá apresentar justificativa a 

eventuais faltas cometidas no curso do cumprimento de pena no regime 

semiaberto, elucidando-se melhor os fatos ocorridos no presente feito, 

podendo ainda, juntar documentos que entender pertinente e, arrolar 

testemunhas que deverão comparecer em Juízo independentemente de 

intimação.Intime-se o reeducando pessoalmente e via edilícia. Dê ciência 

ao Ministério Público e a Defesa.Às providências e expedientes 

necessários, observando as formalidades legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Izabela Fagundes 

Euzébio Teixeira, digitei.

Lucas do Rio Verde, 15 de maio de 2018

Noara Elisa Nilson Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113942 Nr: 6083-89.2015.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO OLIVEIRA, ROSANGELA MARIA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA, Rg: 

2068158-5, Filiação: Irene Barros de Oliveira e João Domingos de Aquino, 

data de nascimento: 22/10/1987, brasileiro(a), natural de Rosario 

Oeste-MT, convivente. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para:1) CONDENAR o acusado 

LEANDRO OLIVEIRA, qualificado nos autos, no crime descrito no artigo 33, 

“caput”, da Lei nº 11.343/2006; e ABSOLVÊ-LO do crime descrito no artigo 

35, “caput”, da Lei nº. 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso 

VII, do Código de Processo Penal; 2)ABSOLVER a acusada ROSANGELA 

MARIA DE OLIVEIRA, qualificada nos autos, dos crimes descritos no artigo 

33, “caput”, e artigo 35, “caput”, ambos da Lei nº 11.343/2006, com 

fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.DA 

DOSIMETRIA DA PENAA pena prevista para o crime de tráfico ilícito de 

drogas (artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006) é de 5 (cinco) a 15 

(quinze) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1500 (mil e 

quinhentos) dias-multa. Na primeira fase do procedimento trifásico, 

analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 

do Código Penal, não vislumbro a necessidade de maior reprovação da 

conduta do acusado. Desta forma, fixo a pena base no mínimo legal, ou 

seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.Na 

segunda fase da fixação da pena, reconheço a circunstância atenuante 

da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, “d”, do CP), contudo, deixo 

de reduzir a pena abaixo do mínimo legal por força do disposto na Súmula 

231 do STJ.Na terceira e ultima fase, inexistem causas de aumento ou de 

diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena de 05 (cinco) 

anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.Registro, por oportuno, 

que deixei de reconhecer a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 

4º, da Lei nº. 11.343/2006, por entender que o acusado estava se 

dedicando exclusivamente a atividade criminosa, uma vez que ele estava 

promovendo o tráfico ilícito de drogas nesta cidade há cerca de 05 (cinco) 

meses e não exercia atividade lícita, conforme as provas alhures 

mencionadas.Fixo o regime de pena inicialmente semiaberto, o que faço 

com fulcro no artigo 33, § 2º, alínea “b”, do CP.Outrossim, fixo o valor do 

dia-multa na proporção do 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na 

época do fato, face a situação econômica do acusado.Incabível 

substituição por pena restritiva de direito (artigo 44, do CP), bem como 

sursis (artigo 77, do CP).Das disposições finaisCondeno o acusado 

Leandro Oliveira ao pagamento das custas e despesas processuais, 

contudo, suspendo tal cobrança por ser beneficiário da assistência 

judiciária gratuita, com a ressalva do art. 12 da Lei 1.060/50.Tendo em 

vista que o acusado Leandro Oliveira respondeu o processo segregado e 

persistirem os requisitos da prisão preventiva, os quais fazem parte 

integrante desta, determino o recolhimento do mesmo no estabelecimento 

prisional adequado ao regime semiaberto, no caso de eventual recurso. 

Com efeito, expeça-se imediatamente guia de execução penal provisória, 

designando audiência admonitória para o dia 05 de maio de 2016, às 

12h40min.Levando em consideração a absolvição da acusada Rosangela 

Maria de Oliveira, com fundamento no artigo 596 do CPP, permito que 

aguarde eventual recurso em liberdade.Incabível reparação do dano (art. 

387, inciso IV, do CPP).Proceda-se a incineração da substância 

entorpecente apreend ida  à  f l .  33 ,  lav rando-se  Auto 

Circunstanciado.Tratando-se de produto ou instrumento do crime de 

tráfico ilícito de droga, conforme as provas supracitadas, decreto a perda 

em favor da União da quantia de R$ 1.463,00 (um mil, quatrocentos e 

sessenta e três reais) em moeda corrente apreendida (fl. 

33).P.R.I.Transitada em julgado, certifique-se, em seguida procedam-se 

aos seguintes atos: 1) Oficie-se ao Instituto de Identificação Nacional e 

Estadual; 2) Oficie-se ao Cartório Distribuidor Local; 3) Comunique-se ao 

TRE/MT; 4) Expeça-se Guia de Execução Penal Definitiva, encaminhando-a 

ao Juízo Competente; 5) Lance o nome do réu no rol dos culpados; 6) 

Oficie-se à SENAD, nos termos do artigo 63 da Lei n. 11.343/2006; 7) 

Cumpram-se as demais determinações previstas na CNGC/MT.Após, 

arquive-se o presente feito, com as cautelas de estilo.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NELSA LECEUX ALVES 

PIRES, digitei.

Lucas do Rio Verde, 15 de maio de 2018

Noara Elisa Nilson Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 111504 Nr: 4661-79.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES REINHEIMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11840/MT

 Vistos etc.,

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por meio do ofício 

circular nº 38/2018/NUGEP/VOS, comunicou a afetação dos recursos 

especiais n. 1708301/MG e 1711986/MG, para julgamento pela sistemática 

dos recursos repetitivos da matéria cadastrada como Tema 991: “Se é ou 

não necessária a apreensão e pericia de arma de fogo para a incidência 

da majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal”.
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No mesmo ofício, informou que foi determinada a suspensão nacional do 

processamento de todos os processos pendentes, individuais ou 

coletivos, que versem sobre a questão e tramitam no território nacional.

Assim sendo, SUSPENDO a tramitação do presente feito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 38661 Nr: 3698-47.2010.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR MIQUELIN, MARINO JOSÉ FRANZ, 

ALEXANDRE WILLIAM DE ANDRADE, WILLIANS REINALDO DE ANDRADE, 

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA, FRANCISCARLOS ALCÂNTARA, WILLIAN 

PEREIRA MACHIAVELI, ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO, EBERTON 

VESTENA DOS SANTOS, JÉSSICA REGINA WOHLEMBERG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE WILLIAM DE 

ANDRADE - OAB:10.295-MT, CARLOS ALBERTO DE PAULA - OAB:MT 

10.374-B, CARLOS ALBERTO KOCH - OAB:7299-B/MT, CRISTIANO 

ALCIDES BASSO - OAB:6252/MT, FILIPE MAIA BROETO NUNES - 

OAB:23948/O, Leo Catala Jorge - OAB:17.525, NOELI ALBERTI - 

OAB:4061/MT, RENATO L. RANCON - OAB:11465/MT, RONAN DE 

OLIVEIRA SOUZA - OAB:4099, TALLITA CARVALHO DE MIRANDA - 

OAB:18.867 - MT, VALBER DA SILVA MELO - OAB:8927/MT, 

VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN - OAB:7.249-MT, VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT, VALTERLEI MIQUELIN - OAB:OAB/MT 14.307, VERA 

LÚCIA MIQUELIN - OAB:5.885/MT, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELLI - OAB:4284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4617/MT

 ”Vistos etc., 1. Designo o dia 17 de outubro de 2018, às 13h30min para 

interrogatórios dos acusados. 2. Expeça-se imediatamente carta 

precatória à Comarca de Cuiabá/MT para a oitiva da testemunha Marcos 

Aparecido Rodrigues, observando o último endereço constante nos autos 

e solicitando que o ato seja realizado anteriormente a data da audiência 

nesta Comarca. 3. Solicite-se imediatamente a devolução da carta 

precatória expedida à Comarca de Sinop/MT para interrogatório do réu 

Willian Pereira Machiaveli, independentemente de cumprimento. 4. Dou os 

presentes por intimados. 5. Às providências e expedientes necessários, 

observando as formalidades legais”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 147440 Nr: 7853-49.2017.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO GUILHERME ALVES PINTO, 

THIFANY OLIVEIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLUCY PEREIRA DA SILVA 

- OAB:16.016/MT

 Vistos etc.,

1. Recebo a denúncia na forma em que foi posta em Juízo, vez que a 

mesma preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, 

e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 395 do mesmo 

Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no fato da peça inicial ser 

apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos processuais e 

condições para o exercício da ação penal, bem como existir nos autos 

lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa para o 

exercício da ação penal.

 2. Ante o que preceitua o art. 56 da Lei 11.343/2006, designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 21 de maio de 2018, às 15h00min. 

Saliento, que na referida audiência será realizado os interrogatórios dos 

denunciados, bem como a oitiva das testemunhas arroladas pela 

acusação e defesa que residem nesta Comarca. Se houver testemunhas 

residentes em outra comarca, expeça-se imediatamente carta precatória. 

Citem-se os acusados do recebimento da presente denúncia, intimando-os 

e requisitando-os, se necessário, da audiência supradesignada. 

Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público. Requisite-se os laudos 

periciais, se necessário.

 3. Comunique-se do recebimento da presente denúncia ao Distribuidor, ao 

Instituto de Identificação e a Delegacia de onde se originou o inquérito, bem 

como seja procedida a anotação dos dados no banco de dados do 

Sistema Nacional de Informações (SINIC), conforme determina o inciso IV, 

do item 7.5.1, da CNGC/MT.

4. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151118 Nr: 508-95.2018.811.0045

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR GABRIEL EVANGELISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VITOR GABRIEL EVANGELISTA DA 

SILVA, Filiação: Mareni Evangelista Gomes e Jovair Silva Oliveira, data de 

nascimento: 02/07/1999, brasileiro(a), natural de Jaciara-MT, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima qualificado(a, 

s) para omparecer(em) à audiência designada: ADOS DA AUDIÊNCIA: 

Justificação que se realizará no dia 28/06/2018, às 16:30, no Edifício do 

Fórum, sito no endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: Vistos etc.,Em consonância com o parecer ministerial, 

com fundamento no artigo 118, §2º, da Lei de Execuções Penais, designo 

audiência de justificação para o dia 28 de junho de 2018, às 16h30min, 

oportunidade em que o reeducando poderá apresentar justificativa a 

eventuais faltas cometidas no curso do cumprimento de pena no regime 

semiaberto, elucidando-se melhor os fatos ocorridos no presente feito, 

podendo ainda, juntar documentos que entender pertinente e, arrolar 

testemunhas que deverão comparecer em Juízo independentemente de 

intimação.Intime-se o reeducando pessoalmente e via edilícia. Dê ciência 

ao Ministério Público e a Defesa.Às providências e expedientes 

necessários, observando as formalidades legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Izabela Fagundes 

Euzébio Teixeira, digitei.

Lucas do Rio Verde, 16 de maio de 2018

Noara Elisa Nilson Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-67.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO VIRGINIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES OAB - MT0008843A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 55/2007/CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o promovente para apresentar 

contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001130-31.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO AVELINO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA OAB - MT0016427A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 55/2007/CGJ, impulsiono 
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estes autos com a finalidade de intimar o promovente para dar andamento 

no feito no prazo lega, requerendo o que entender de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001077-16.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALDECIR PEDRO BOURSCHEIDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DO NASCIMENTO SILVA OAB - MT0016947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DUQUE DABUS OAB - SP248505 (ADVOGADO)

 

Finalidade de intimar o promovido para apresentar contrarrazões ao 

recurso inominado, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010682-32.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA REGINA DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA OAB - MT0016427A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 55/2007/CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o promovente para dar andamento 

no feito no prazo lega, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000858-03.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JANIEL DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000858-03.2017.8.11.0045 REQUERENTE: JANIEL DE FREITAS 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. Compulsando o contingente probatório 

produzido no processo, conclui-se que a parte requerida, devidamente 

citada e intimada (ID 8701280), deixou de comparecer à audiência de 

conciliação (ID 7922815), anteriormente agendada. Deveras, de acordo 

com a norma de regência, a ausência injustificada do réu à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução induz, como consequência direta e 

automática, a incidência dos efeitos materiais da revelia e produzem 

presunção de veracidade, de natureza relativa, dos fatos articulados por 

parte do autor na petição inicial. Interpretação do conteúdo normativo do 

art. 20 da Lei n.º 9.099/1995. Primeiramente, não constitui demasia 

destacar, por oportuno, que, de acordo com expressivo/significativo 

entendimento jurisprudencial versando acerca da temática ‘sub judice’, a 

preexistência de histórico pretérito de anotações legítimas, de registros 

nos cadastros de inadimplentes, decorrentes de relações de direito 

material totalmente distintas, rechaça/afasta a caracterização da 

responsabilidade civil, fruto de danos morais, derivada da realização de 

nova inscrição, mesmo que realizada de forma irregular, pois o dever de 

indenizar deriva, como consequência direta, da imputação/atribuição, de 

forma indevida, da condição de inadimplente a alguém que, efetivamente, 

não detém este predicado/característica — ressalvado o direito ao 

cancelamento do registro indevido/irregular. Referida inscrição anterior, 

realizada em 06/10/2013 (ID 5454198), em relação a débito cujo credor é 

diverso da requerida, foi objeto da ação judicial nº 

1000860-70.2017.8.11.0045, a qual foi julgada improcedente. Cabe 

registrar, por ser expressiva desse entendimento, a compreensão do tema 

consubstanciada através do enunciado da Súmula n.º 385 do Superior 

Tribunal de Justiça, que registra, de forma taxativa, que: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Pois bem. Do confronto/cotejo analítico do material 

cognitivo produzido no processo, depreende-se que a parte autora teve 

restrição em seu nome referente a cobrança lançada pela empresa 

requerida. A empresa requerida não logrou êxito em comprovar a 

legalidade da negativação. Assim, alega como fato constitutivo do seu 

direito a ilegalidade da negativação e a ré deixou de instruir os autos com 

documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da 

cobrança do crédito, consoante relatado alhures. D’outra banda, de suma 

importância enfatizar, por oportuno, que compulsando o material cognitivo 

produzido no processo, máxime do teor dos documentos arquivados na 

movimentação n.º 1 do extrato de andamento do Sistema Informatizado 

PROJUDI, depreende-se que, precedentemente à data da concretização 

do registro desabonador, efetivado por parte da requerida, subsistia, ao 

mesmo tempo, também, outras inscrições, aparentemente legítimas e 

regulares, de registro nos cadastros de proteção ao crédito, fruto de 

relação de direito material distinta. Por via de consequência, diante desta 

moldura, não obstante a existência de evidências concretas que 

demonstram, de maneira segura, a irregularidade do procedimento de 

inscrição do registro desabonador, considerando-se que subsiste, 

preexistente à nova inscrição irregular, histórico pretérito de anotações 

legítimas, que traduzem a existência de registros nos cadastros de 

proteção ao crédito, derivadas de relações de direito material totalmente 

distintas — o que, ‘ipso facto’, de forma automática e linear, se interpõe 

como obstáculo intransponível para a configuração da responsabilidade 

civil —, considero que, solução outra não resta, senão a que opta pela 

vereda do indeferimento do pedido indenizatório. D’outra banda, no que 

tange ao pedido contraposto de condenação em litigância de má-fé, 

verifico que o mesmo não deve prosperar. E isso se justifica porque as 

demandadas não fizeram qualquer prova quanto à alegada conduta ilícita 

do autor, tampouco que tenham sofrido qualquer espécie de prejuízo em 

razão da mesma, de forma que a improcedência do pedido contraposto é 

medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, para o fim de: a) 

Declarar a inexistência do débito inscrito objeto da lide, e, como 

consequência, DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora nos 

cadastros de inadimplentes, no que tange exclusivamente às obrigações 

jurídicas narradas no presente processo, dentro do prazo improrrogável 

de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer em multa diária arbitrada no valor 

de R$ 100,00 (cem reais), na hipótese de descumprimento da obrigação 

de fazer [art. 497 do CPC/2015]; b) Indeferir o pedido de condenação por 

danos morais; c) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se 

o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em honorários 

advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica 

o autor isento do pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 

54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os 

autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio 

Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 04 de agosto de 2017. Thuany Priscila 

Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela 

Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. 

Lucas do Rio Verde/MT, 28 de agosto de 2017. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000866-77.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARC BRITO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)
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ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

VISTA AO RECLAMANTE ACERCA DO ID 11124821, PARA QUE 

REQUEIRA O QUE DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000902-22.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SILVESTRE DA SILVA LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

MANIFESTAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010201-69.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NAIANE DOS SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIO VERDE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010201-69.2015.8.11.0045 EXEQUENTE: NAIANE DOS 

SANTOS SILVA EXECUTADO: RIO VERDE COMERCIO DE EXTINTORES 

LTDA - ME Vistos etc., Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da 

Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc 

artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados 

nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Vieram os autos conclusos para 

deliberação. Passo a decidir. Compulsando o material cognitivo produzido 

no processo, principalmente do conteúdo da minuta de ID 6097273 

anexada nos autos, deflui-se que as partes litigantes estabeleceram 

acordo, com o objetivo de dar fim à celeuma estabelecida; não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do 

acordo firmado nos autos, já que em consonância com os ditames legais. 

Proceda à entrega das cártulas arquivadas em secretaria ao patrono da 

executada. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos e, por corolário, JULGO EXTINTO o feito, 

com julgamento do mérito, forte no art. 487, inciso III, alínea 'b', do Novo 

Código Processo Civil. Transitada em julgado, proceda-se a respectiva 

baixa na distribuição, com as anotações de estilo. Após, arquivem-se os 

autos. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o 

MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 20 de setembro de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 23 de outubro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010367-04.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTA CREMONEZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010367-04.2015.8.11.0045 REQUERENTE: DENICOLO & 

BEUTLER LTDA - ME REQUERIDO: ROBERTA CREMONEZ Vistos. INDEFIRO 

o requerimento veiculado no Id. nº 9237398, uma vez que o sistema SIEL 

exige informações, tais como: a data de nascimento da reclamada e o 

nome de sua genitora, as quais não constam do processo. Sendo assim, 

intime-se a parte autora apresentar os citados dados, ou apresentar novo 

endereço da reclamada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. 

As providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 25 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010856-41.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENIL DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

VISTA AO RECLAMANTE ACERCA DA CARTA PRECATÓRIA DEVOLVIDA, 

PARA QUE REQUEIRA O QUE DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001126-91.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1001126-91.2016.8.11.0045 REQUERENTE: ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos em correição. Intimem-se as partes do retorno dos 

autos da Turma Recursal devendo requer o que de direito e interesse no 

prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja requerimentos no prazo 

determinado, arquivem-se os autos com as cautelas legais. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 01 de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011406-36.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON PIMENTEL COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

 

Em atenção à determinação judicial, CERTIFICO que os dados do feito 

foram alterados para, doravante, tramitar como cumprimento de sentença. 

Nesse passo, impulsiono o feito para INTIMAR A PARTE EXECUTADA para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito atualizado, 

consignando que, caso não o efetue no prazo assinalado, o montante 

será acrescido de multa de 10% (dez) por cento, com expedição de 

mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 523, § 1º).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010780-17.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SARA ALVES DE JESUS LEONARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA OAB - MT0016427A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010780-17.2015.8.11.0045 REQUERENTE: SARA ALVES DE 

JESUS LEONARDO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intimem-se as partes 

do retorno dos autos da Turma Recursal, devendo requer o que de direito 

e interesse, no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja requerimentos no 

prazo determinado, arquivem-se os autos com as cautelas legais. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 24 de janeiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001238-60.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA OAB - MT0016427A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

VISTA AO RECLAMANTE ACERCA DO ID 13150731, PARA QUE 

REQUEIRA O QUE DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010794-98.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALISON TADEU FERNANDES SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010794-98.2015.8.11.0045 REQUERENTE: ALISON TADEU 

FERNANDES SALES REQUERIDO: SICREDI CENTRO NORTE Vistos. 

Intimem-se as partes do retorno dos autos da Turma Recursal, devendo 

requer o que de direito e interesse, no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não 

haja requerimentos no prazo determinado, arquivem-se os autos com as 

cautelas legais. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 24 de janeiro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001564-20.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA CRISTINA PONTES MIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1001564-20.2016.8.11.0045 REQUERENTE: KEILA CRISTINA 

PONTES MIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Intimem-se 

as partes do retorno dos autos da Turma Recursal, devendo requer o que 

de direito e interesse, no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja 

requerimentos no prazo determinado, arquivem-se os autos com as 

cautelas legais. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 24 de janeiro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002226-47.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO TRES PALMEIRAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1002226-47.2017.8.11.0045 REQUERENTE: SANDRA MARIA 

GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME REQUERIDO: MERCADO TRES 

PALMEIRAS LTDA - ME Vistos. Para a realização de busca de endereço 

pelo Sistema SIEL é necessário o nome da mãe, data de nascimento ou o 

número do titulo de eleitor, informações que não existem nos autos. Dessa 

forma, torna-se prejudicada a busca de endereço da parte requerida pelo 

referido sistema. Intime-se o promovente para requerer o que de direito e 

interesse, no prazo de 15 (quinze) dias. Às providências. Lucas do Rio 

Verde-MT, 25 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003135-89.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL REIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1003135-89.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MIGUEL REIS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Ante a 

divergência da assinatura do locador e do locatário constante nos 

documentos de Registro Geral – RG – no Id. 9883018/9883019 e do 

Contrato de Locação Residencial no Id. 9883018 – pág. 01, nos termos do 

artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE parte reclamante, para 

que no prazo de 15 (quinze) dias, deposite em cartório o contrato de 

locação residencial original, devidamente reconhecido firma por 

autenticidade em cartório local, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). 

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. As providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT, 25 de janeiro de 2017. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003129-82.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RODRIGUES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1003129-82.2017.8.11.0045 REQUERENTE: FRANCISCO 

RODRIGUES FILHO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Ante a 

divergência da assinatura do locador constante no documento Registro 

Geral – RG – no Id. 9883105 – pág. 2 e do Contrato de Locação 

Residencial no Id. 9883105 – pág. 01, nos termos do artigo 317 do Código 

de Processo Civil, INTIME-SE parte reclamante, para que no prazo de 15 

(quinze) dias, deposite em cartório o contrato de locação residencial 

original, devidamente reconhecido firma por autenticidade em cartório 

local, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do 

prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. As 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 25 de janeiro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002174-51.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO PEREIRA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 04/07/2018. às 15:00 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004449-70.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004449-70.2017.8.11.0045 REQUERENTE: LUCILENE DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispensado o relatório, de 

acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Vieram os 

autos conclusos para deliberação. Passo a decidir. Compulsando o 

material cognitivo produzido no processo, principalmente do conteúdo do 

termo de audiência de ID 11469031 anexado nos autos, deflui-se que as 

partes litigantes estabeleceram acordo, com o objetivo de dar fim à 

celeuma estabelecida; não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes 

e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice 

se apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, já que em 

consonância com os ditames legais. Ante o exposto, HOMOLOGO o 

acordo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por corolário, 

JULGO EXTINTO o feito, com julgamento do mérito, forte no art. 487, inciso 

III, alínea 'b', do Novo Código Processo Civil. Transitada em julgado, 

proceda-se a respectiva baixa na distribuição, com as anotações de 

estilo. Após, arquivem-se os autos. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de janeiro de 2018. 

Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 25 de janeiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002026-74.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA LOPES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DO NASCIMENTO SILVA OAB - MT0016947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

"Segue Petição anexada no formato PDF no intuito de facilitar a 

visualização"

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003155-80.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSIMAR DOS REIS FIGUEREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1003155-80.2017.8.11.0045 REQUERENTE: CREUSIMAR DOS 

REIS FIGUEREDO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Nos 

termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a reclamante, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em 

colacionar nos autos cópia de comprovante de residência em seu nome 

(cópia de fatura de consumo de energia elétrica, conta de consumo de 

serviços de telefonia, consumo de água, ou outro comprovante de 

endereço idôneo) contemporâneo ao ajuizamento da ação devidamente 

atualizada, tendo em vista que o comprovante juntado no id. 9883351 é de 

janeiro de 2017, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o 

decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

As providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 25 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003131-52.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1003131-52.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ROMARIO ALVES 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Ante a 

divergência da assinatura do locador constante no documento de Registro 

Geral – RG – no Id. 9882717 e do Contrato de Locação Residencial no Id. 

9882717 – pág. 01, nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE parte reclamante, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

deposite em cartório o contrato de locação residencial original, 

devidamente reconhecido firma por autenticidade em cartório local, sob 

pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos para deliberação. As providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 25 de 

janeiro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003589-69.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS DALLAGNOL NOGUEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003589-69.2017.8.11.0045 REQUERENTE: NIPOFLEX 

SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME REQUERIDO: 

JEAN CARLOS DALLAGNOL NOGUEIRA Vistos. Dispensado relatório (art. 

38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Compulsando os autos, 

verifica-se que as partes entabularam acordo livremente e requerem a 

homologação do mesmo (Id. 9863683). Destarte, como as partes 

apresentam ao juízo solução pacificadora para o litígio e, sendo direito 

transigível, é devida a homologação por ato judicial. Posto isto, 

considerando que os atos das partes, consistentes em declarações 

bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, modificação 

ou extinção de direitos, HOMOLOGO o acordo de Id. 9863683, para que 

produza seus legais e jurídicos efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta. Em consequência, declaro 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento 

no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. Expeça-se 

alvará de levantamento dos valores em favor do autor. Certifique-se o 

trânsito em julgado, arquivando-se os autos e dando-se as baixas 

devidas. Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 25 de janeiro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003159-20.2017.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA PEREIRA DOS ANJOS ASSIS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

Decisão ID 11479971, bem como da audiência de Conciliação designada 

para o dia Data: 04/07/2018 Hora: 15:45 (MT), a ser realizada na Sala de 

Audiências do Juizado Especial. O não comparecimento da parte 

reclamante à audiência importará em extinção e arquivamento do 

processo, mediante o pagamento de custas processuais, nos termos do 

artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010442-19.2010.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELITO FRIGERI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZAER FRANCISCO DE SANTANA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010442-19.2010.8.11.0045 REQUERENTE: JOSELITO FRIGERI - 

EPP REQUERIDO: IZAER FRANCISCO DE SANTANA Vistos. A busca no 

sistema RENAJUD já foi realizada, havendo problema apenas na 

impressão do extrato. Constritado o bem, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 26 de janeiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002396-19.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI FATIMA PASQUALON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1002396-19.2017.8.11.0045 REQUERENTE: SIRLEI FATIMA 

PASQUALON REQUERIDO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE Vistos. 

Intime-se a requerente para apresentar impugnação à contestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 25 de janeiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001686-96.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1001686-96.2017.8.11.0045 REQUERENTE: VALMIR RAMOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. O Superior Tribunal de 

Justiça afetou o Recurso Especial n.º 1.692.023/MT e 1.699.851/TO e 

Embargos de Divergência em Recurso Especial 1.163.020/RS para 

julgamento, pelo sistema dos recursos repetitivos, da tese que examinará 

sobre a “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia 

Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de energia 

Elétrica (TUSD)”, razão pela qual foi determinada a suspensão, em todo o 

território nacional, dos processos que versem sobre a matéria. Cumpra-se 

a ordem de suspensão do andamento do processo até julgamento 

definitivo do tema em sede recurso repetitivo pelo STJ. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 25 de 

janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 32588 Nr: 2213-46.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RODRIGO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RÁDIO REGIONAL CENTRO NORTE LTDA, 

KARIS COMUNICAÇÕES LTDA (TV CONQUISTA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA REGINA DALL´AGNOL 

MÜLLER - OAB:11.603/MT, LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT, MARCO ANTONIO MENDES - OAB:11341-A/MT

 Reitero a intimação abaixo:

Ante o decurso do tempo, intime-se o exequente para apresentar cálculo 

atualizado da divida, no prazo de 10 (dez) dias.

As providências.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 24434 Nr: 2262-58.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO NARCISO GUNTZEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PINHEIRO - 

OAB:OAB-MT/2621

 Considerando que decorreu "in albis" o prazo de sobrestamento do feito, 

INTIMO a parte autora para impulsionar o feito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 28304 Nr: 2417-27.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTÊMIO GAFURI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95).

FUNDAMENTO e DECIDO.

Compulsando os autos, verifica-se que o exequente está ciente da 

renúncia do mandato da sua advogada, conforme fls. 74/75, não constitui 

novo patrono permanecendo inerte.

A certidão de fls. 85 informa que não possível à intimação do autor, para 

dar prosseguimento no feito.

Ademais, verifica-se ainda, que o autor mudou-se do endereço indicado 

na inicial e não comunicou o juízo, o que caracteriza o desinteresse em 

dar continuidade no feito.

 Dessa forma, caracterizada o abandono do processo, a extinção é 

medida que se impõe, na forma do artigo 485, III, do CPC/2015.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

Ademais, o art. 51, § 1º da Lei 9.099/95, preconiza o seguinte:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

(...)

§ 1º A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de 

prévia intimação pessoal das partes.

Isto posto, declaro extinto o processo, sem resolução do mérito.

Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ.

Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos e dando-se as 
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baixas devidas.

Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004749-32.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO DE ALMEIDA SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004749-32.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ALEXANDRO DE ALMEIDA 

SANTANA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICíPIO DE 

LUCAS DO RIO VERDE Vistos, etc... Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. DEFIRO 

o pedido de justiça gratuita pleiteado pelo reclamante nos termos do art. 4 

da Lei 1.060/50 e artigos 98 e 99 do NCPC, tendo em vista que o 

reclamante está sendo patrocinado pela Defensoria Pública do Estado. 

Cuida-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer 

com pedido de tutela de urgência, visando à condenação do Estado de 

Mato Grosso e o Município de Lucas do Rio Verde-MT, a fim de compelirem 

os requeridos a providenciarem de imediato e de forma solidária, os meios 

necessários para o fornecimento do procedimento cirúrgico ao autor de 

reparação da fratura, em razão da sequela na fratura da Coluna T5; ou 

disponibilize-a na rede privada de saúde, às custas dos requeridos, sob 

pena de sequestro da quantia necessária para tanto. A tutela de urgência 

foi indeferida nos autos conforme ID Nº 11151297, tendo em vista que 

conforme o parecer do NAT (ID Nº 12171145), o qual concluiu pela não 

urgência do tratamento, por se tratar de caso eletivo, determinando 

apenas a intimação dos reclamados para inclusão do autor no sistema 

SISREG e na Central de Regulação. Insta salientar que a decisão foi 

agravada e o Tribunal manteve o indeferimento da tutela de recursal 

conforme ID Nº 13070331. Antes de adentrar-se no mérito da demanda, 

necessário decidir sobre a preliminar aventada pelos entes estatal e 

Municipal. OPINO pela rejeição da preliminar de ausência de interesse 

processual do reclamado Estado de Mato Grosso, posto que o interesse 

processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de 

exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) 

para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão, 

pouco importando se o pedido será ou não julgado procedente. OPINO pelo 

não acolhimento o pedido de extinção do processo por ilegitimidade 

passiva, suscitada pelo reclamado ente municipal, que atribui a 

responsabilidade pelo fornecimento dos medicamentos pleiteados a União 

e ao Estado de Mato Grosso respectivamente. Nesse contexto, cumpre 

ressaltar que o dever da União, dos Estados e dos Municípios realizarem 

todos os procedimentos necessários, dentro das suas competências, ao 

benefício da saúde de seus cidadãos, tem matriz na Constituição Federal, 

tendo sido objeto de regulamentação na legislação infraconstitucional. A 

Constituição Federal, em seus artigos 196 e seguintes, deixa claro que a 

saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantida mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

ao acesso universal às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. Essas ações e serviços públicos de saúde devem ser 

desenvolvidos de forma integrada, embora descentralizada, através de um 

sistema único (art. 198), do qual fazem parte a União, os Estados e os 

Municípios. Essa solidariedade é de custeio e de promoção, incluindo 

realização de cirurgia a pacientes necessitados, serviços de saúde em 

geral, consultas médicas, e fornecimento de medicamentos e produtos à 

proteção da saúde. Nesse sentido, a jurisprudência dominante: RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À 

SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS 

ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 

REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos 

necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto 

responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser 

composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 

855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 

13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 ) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II, E 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA. DIREITO 

À SAÚDE. FORNECIMENTO DE REMÉDIO. EFICÁCIA. SÚMULA 7/STJ. 

SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO 

FEDERAL.1. As matérias reputadas omissas pelo recorrente - 

necessidade da medicação e sua inclusão em lista do SUS - foram 

enfrentadas pelo Tribunal de origem. Pelos mesmos motivos, não há falar 

em contrariedade aos arts. 165, 458, II, e 535, II, do CPC, porquanto 

aludidas questões foram decididas com fundamentos claros, nos limites da 

lide.2. De outra parte, rever as conclusões tiradas dos elementos 

fático-probatórios dos autos, a respeito da eficácia da medicação que se 

pretende obter para o tratamento de Lúpus, é medida vedada em sede de 

recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.3. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da responsabilidade 

solidária e da competência comum dos entes federados, de forma que 

qualquer um deles pode responder por demanda cujo objeto seja a tutela à 

saúde. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 

532.487/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16/09/2014, DJe 26/09/2014) No mais, o dever de viabilizar o exercício do 

direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo na 

expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, 

ambos da CF. Assim, a responsabilidade solidária confere à parte 

reclamante a faculdade de escolher quem irá ser demandado para 

satisfazer a obrigação. Pode ser um ou outro obrigado ou, ainda, todos 

eles, de modo que não merece vingar a alegação de ilegitimidade passiva. 

Pois bem. Compulsando o feito, verifica-se que estão presentes os 

pressupostos objetivos de desenvolvimento válido e regular do processo, 

bem como as condições da ação, e, não havendo outras preliminares a 

apreciar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Os 

reclamados, devidamente citados, apresentaram contestação, no prazo 

legal, contestando genericamente o pedido, alegando que a interferência 

do Judiciário compromete o principio da universalidade do acesso a saúde, 

suscitando o princípio da separação dos poderes da reserva do possível 

e do direito a saúde, sendo necessária a prudência de reservar questões 

relacionadas a Saúde a Administração Pública, impugnando a aplicação de 

multa diária e os valores cobrados pelas entidades de saúde particular 

que não utilizam da tabela do SUS como parâmetro. Que o reclamante 

impugnou as contestações dos reclamados, requerendo por fim a 

procedência do pedido e a confirmação da medida liminar. Não obstante os 

pedidos contidos na peça inicial, verifico que o caso apresentado, em que 

pese a necessidade da realização do procedimento cirúrgico solicitado 

pelo reclamante, conforme parecer do NAT (ID Nº 10864210), o qual 

concluiu pela não urgência do tratamento, por se tratar de caso eletivo, 

ademais conforme informações constantes nos autos, os reclamados 

foram intimados para inclusão do autor no sistema SISREG e na Central de 

Regulação. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade humana 

devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário, mas o presente 

caso não merece por ora procedência, em razão das providências já 

adotadas pelos entes públicos através de seus órgãos de saúde, que já 

estão providenciando o atendimento da reclamante, uma vez que que não 

se trata de caso de urgência ou emergência médica, assim, é imperiosa a 

improcedência do pleito inicial, DISPOSITIVO Pelo exposto, com arrimo no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil julgo IMPROCEDENTE o pedido, 

formulados na inicial, determinando o arquivamento dos autos após o 

trânsito em julgado desta decisão. DEFIRO o Pedido de Justiça Gratuita da 

requerente. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95. Decorrido o prazo recursal sem impugnação à 

sentença, arquive-se com as baixas necessárias. Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. 

Juiz de Direito. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

___________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais 

efeitos. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 
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Lucas do Rio Verde, 16 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003755-04.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA COSTA GARIB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA LOUBET OAB - MT19792/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICAN AIRLINES INC (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003755-04.2017.8.11.0045. REQUERENTE: CAROLINA COSTA GARIB 

REQUERIDO: AMERICAN AIRLINES INC PROJETO DE S E N T E N Ç A I – 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Trata-se de reclamação cível na qual alega a 

Reclamante falha na prestação de serviço decorrente da cobrança de 

taxa por cancelamento de vôo em valores exorbitantes. Pede reparação 

em danos materiais e morais É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Ante a ausência de 

preliminares passo à análise do mérito da causa. 3. No mérito a pretensão 

é Procedente. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência da consumidora, onde a parte reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe às Reclamadas provarem a veracidade de 

seus alegados na qualidade de fornecedoras, seja em razão da inversão 

do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, 

nos termos do art. 373, II do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que a 

Reclamante adquiriu passagens aéreas para si e seus dois filhos menores 

para viagem no dia 18/07/17 perante a Reclamada totalizando o valor de 

R$ 11.209,43 (onze mil e duzentos e nove reais e quarenta e três 

centavos). Entretanto, por motivos particulares, a reclamante precisou 

remarcar a viagem para o dia 09/08/17 sendo que a reclamada procedeu à 

cobrança de taxas para uma simples remarcação extremamente abusivas. 

Afirma a reclamante que a passagem da Autora, para ser simplesmente 

remarcada para outra data, aumentou 34,52% (trinta e quatro inteiros e 

cinquenta e dois centésimos por cento). Já as passagens de seus filhos 

tiveram um aumento de 36,96% (trinta e seis inteiros e noventa e seis 

centésimos por cento) cada. A Reclamada deixou de comprovar a licitude 

na retenção de parte do valor pago pelas passagens adquiridas no 

patamar superior a 10%, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II 

do CPC. Assim, considerando que o contrato fora alterado unilateralmente 

pela Reclamada esta deveria ter procedido a restituição cobrando uma 

multa de integral da quantia paga pelas passagens, ou seja, deveria ter 

restituído à Reclamante a quantia de R$ 3.420,58 (três mil e quatrocentos e 

vinte reais e cinquenta e oito centavos), sendo R$ 1.312.48 referente ao 

valor da passagem da Autora e R$ 2.108,10 (R$ 1.054,05 x 2) referente 

às passagens de seus dois filhos. Resta evidente, portanto, a falha na 

prestação do serviço por parte da Reclamada impondo o acolhimento do 

pedido da inicial para condená-la a proceder a restituição da quantia de R$ 

R$ 3.420,58 (três mil e quatrocentos e vinte reais e cinqüenta e oito 

centavos), na forma simples e não dobrada, eis que não presentes os 

requisitos do art 42 do CDC. Com efeito, a responsabilidade da Reclamada 

como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, 

que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. Evidencia-se 

que os fatos narrados na exordial apresentaram-se verossímeis. Logo, 

tenho que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida 

em que a Reclamada deixou de fornecer serviço adequado a 

consumidora. O dano moral experimentado pela parte Reclamante exsurge 

da falha na prestação do serviço da reclamada em não agir com a devida 

cautela remarcação da passagem da reclamante. No que concerne aos 

danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 

5º, da Constituição Federal de 1988, como pelos artigos 186 e 927, ambos 

do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no 

presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço 

efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação 

da conduta. Nesse sentido, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A 

responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída 

no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança. 2. 

FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR 

COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE 

ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) (grifei) No que tange 

ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, para condenar a Reclamada a 

pagar à parte Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e reparação 

do dano material no valor de R$ 3.420,58 (três mil e quatrocentos e vinte 

reais e cinquenta e oito centavos), atualizado pelo IGP-M/FGV e juros de 

1% ao mês a partir do cancelamento das passagens. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Projeto de 

sentença submetido à homologação da MM. Juíza de Direito, conforme art. 

40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 16 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002057-60.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

M.R. TATTO FILIPPI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002057-60.2017.8.11.0045. REQUERENTE: M.R. TATTO FILIPPI - ME 

REQUERIDO: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA PROJETO DE 

S E N T E N Ç A I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de reclamação cível alegando 

a parte reclamante ter sido surpreendida com a negativa da reclamada de 

contratar seus serviços mesmo sem possuir débitos junto à 

transportadora reclamada que é a única que realiza transportes para a 

região, o que teria gerado transtornos e dificuldades para a empresa 

reclamante, bem como abalo moral. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. A solução da 

matéria controvertida dispensa a instrução, o que determina o julgamento 

antecipado do pedido, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. 2. Não havendo preliminares arguidas, passo ao julgamento 

antecipado da lide, tendo em vista que o feito amolda-se nos requisitos 

elencados no art. 355, I e II do Código de Processo Civil, porquanto não se 

vislumbra a necessidade de produção de provas outras que não as já 

colacionadas nos autos, ademais as partes pugnaram pelo julgamento 

antecipado da lide. A pretensão é procedente. Narra a Reclamante que, 

embora esteja adimplente com a Reclamada, foi impedida de contratar, 

tomando conhecimento de que teria restrição interna registrada em seus 

sistemas devido a uma ação judicial que discutia outros assuntos, que já 

foram sanados. Discorre que ao solicitar junto à Requerida a prestação de 

serviços de transportes, fora surpreendida com a negativa sob a 

justificativa que existiria uma restrição em seu nome. Segue afirmando que 

inobstante os extratos do Serasa e SPC não constarem restrições, ainda 

assim a negativa permanecia, dando conta de que existe uma restrição 

interna. A Reclamada, por sua vez, afirma que desconhece que o nome da 

Reclamante consta com restrição interna. Entretanto, da análise dos 

documentos acostados na exordial permite constatar que o registro e a 

restrição interna constam equivocadamente, não justificando, portanto, a 

negativa de contratação, demonstram as informações da documentação 

aportada à exordial. Por sua vez, a Reclamada nada comprova, 

permanece no campo das meras alegações, afirmando, genericamente 

que realiza as operações com responsabilidade e serviços 

satisfatoriamente prestados, não havendo que se falar em defeito em sua 

prestação. In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes, a par 

de implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Considerando que os autos são 

carentes de elementos que permitam um exame completo das 

circunstâncias, e orientando-se pelos citados princípios de sobredireito ( 

razoabilidade e proporcionalidade ), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido feito por 

M.R. TATTO FILIPPI – ME em desfavor de BRASPRESS TRANSPORTES 

URGENTES LTDA para (1º) para CONDENAR a Requerida ao pagamento 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais atualizados da data 

do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo IGP-M da FGV, acrescida de juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (haja vista que 

não houve inscrição). Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Projeto de sentença submetido à 

homologação da MM. Juíza de Direito, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Lucas do Rio Verde, 16 de maio de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000767-73.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILSON DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000767-73.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ADAILSON DE ANDRADE 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. O julgamento antecipado da lide se impõe, na 

forma do art. 355, inc. I, do NCPC, na medida em que as provas 

entranhadas no processo são suficientes para o deslinde da causa, não 

se vislumbrando na fase atual a necessidade da produção de outras 

provas. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, acostando 

declaração de hipossuficiência, porém não acosta nenhum comprovante 

de incapacidade financeira. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. Opino pela rejeição da preliminar de falta de documento 

de comprovante de endereço em nome do reclamante, essencial para 

propositura da demanda, tendo em vista que o reclamante juntou o referido 

documento comprovante de endereço conforme ID Nº 11986935. 

Fundamento e decido O Reclamante postula a condenação da Reclamada 

a indenizá-la por danos morais em razão de ter inserido o seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SCPC) em data de 23/06/2017, Nº 

do contrato: 0291864799, no importe de R$ 138,96 (cento e trinta e oito 

reais e noventa e seis centavos), ao argumento de que desconhece o 

referido débito. Contudo, esclareceu que o débito é indevido e que não 

deve nada e nega ainda relação jurídica coma reclamada, razão pela qual 

não se justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas 

inadimplentes. A reclamada, em sua defesa, alega que o reclamante era 

usuário dos seus serviços de telefonia móvel, sendo que atualmente os 

serviços já encontram-se cancelados em razão de inadimplência de 

faturas, sendo que de acordo com seus registros de telas sistêmicas 

constam pagamentos efetuados pela autora, informa que a modalidade 

pré-paga não possui contrato escrito, mas não apresenta faturas em 

nome da reclamante e nem relatório de chamadas, sendo que informou 

que adotou todas as medidas para a verificação dos pressupostos de 

validade do ato jurídico, e entende que inexiste a obrigação de reparar o 
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dano, requer a improcedência dos pedidos e a condenação da reclamante 

em litigância de má fé. Pois bem, considerando a relação de consumo que 

envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código 

de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são 

notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato celebrados com a 

parte autora ou gravação de áudio, apresentando apenas telas sistêmicas 

unilaterais e ilegíveis, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a 

contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação. O documento deveria ter acompanhado a contestação, o que 

não ocorreu. Assim, a ré não fez prova de que a parte autora tenha 

contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e 

documentos da exordial. Se isso não bastasse, consoante às regras dos 

artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento 

que a requerida também não comprovou as hipóteses do artigo 14, 

parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da exclusão de sua 

responsabilidade, motivo por que responde objetivamente pelos danos 

decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem respaldo a 

inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao crédito. Como 

resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral sofrido pelo autor 

que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. Pode-se entender 

os danos morais como as lesões sofridas por uma pessoa, atingindo 

certos aspectos de sua personalidade em razão de injusta investida de 

outrem, causando avaria em sua moralidade e afetividade, fazendo brotar 

sentimentos de constrangimentos, vexames, sensações negativas e de 

desespero, em suma: de injustiça. Eis o seguinte ensinamento 

jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. Não 

vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento monocrático é de 

ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM NOME DA 

PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se desincumbiu do 

ônus de provar a contratação do serviço questionado pela parte-autora. 

Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, pelo que não se 

mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A indevida 

inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de crédito 

acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral in re 

ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da ré, o 

aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do caráter 

punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 6.780,00, 

consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em situações 

análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 

27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais do proponente junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas consequências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Além disso a ré ao aceitar 

celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da solicitante, 

assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. A reclamante possui outras 

restrições posteriores e anteriores sendo discutidas em juízo assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Em relação ao Pedido de Litigância de Má fé não deve 

ser indeferido por não estarem presentes nenhuma das hipóteses do art. 

80 do NCPC. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em 

relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). RECONHEÇO a 

inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 138,96 (cento e trinta e oito reais 

e noventa e seis centavos), gerado pelo contrato nº 0291864799, incluso 

em data de 23/06/2017; DETERMINO a exclusão definitiva do nome do 

Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a 

este débito; Julgo IMPROCEDENTE o Pedido de Litigância de Má fé. Deixo 

de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Após, arquive-se com as cautelas legais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 15 de maio de 2018. Braz 

Paulo Pagotto Juiz leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo(a) 

Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que 

surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 16 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

6ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001825-14.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HELIZABETH PEREIRA DA SILVA DIAS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA FATIMA DA SILVA NERY OAB - MT0020001A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ministério Publico (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001825-14.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: HELIZABETH PEREIRA DA SILVA DIAS DE LIMA 

REQUERIDO: MINISTÉRIO PUBLICO Compulsando os autos verifica-se que 

o veículo que a autora pretende vender encontra-se alienado 

fiduciariamente ao Banco Itaucard, fato que impede a autorização de 

venda do bem, enquanto não retirada a referida restrição. Posto isto, 

ordeno que a autora explique se o bem encontra-se realmente ainda 

alienado, se caso positivo, deverá se dirigir a financeira providenciando a 

retirada, com o pagamento do débito, ou mesmo verificando, se com a 

morte do proprietário o seguro quitou o financiamento. Deverá ainda a 

autora dizer se o falecido deixou descendentes, juntando cópias de seus 

documentos pessoais, acaso existentes, devendo ainda providenciar a 

juntada de certidão negativa do cartório de registro de imóveis desta 

comarca, em nome do falecido, para comprovar a inexistência de bens 

imóveis situados aqui, tudo no prazo máximo de 30(trinta) dias. Defiro os 

benefícios da gratuidade de justiça. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. LUCAS DO RIO VERDE, 16 de maio de 2018. GISELE ALVES 

SILVA JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001809-60.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA LORAINE MARIANO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001809-60.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: DEBORA LORAINE MARIANO SILVA REQUERIDO: SERGIO 

JOSE DA SILVA ORDENO QUE A AUTORA JUNTE AOS AUTOS CÓPIA DE 

COMPROVANTE DE SEUS RENDIMENTOS E OU SUA ULTIMA 

DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, PARA COMPROVAR SUA 

HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA, NO PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS. 

INTIME-SE E CUMPRA-SE. EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO. LUCAS DO RIO 

VERDE, 16 de maio de 2018. GISELE ALVES SILVA JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001844-20.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA LIMA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEVANZIR SOARES ROCHA (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001844-20.2018.8.11.0045. AUTOR: 

RAIMUNDA LIMA DA SILVA RÉU: DEVANZIR SOARES ROCHA INTIME-SE 

A AUTORA, PARA QUE NO PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS, JUNTE AOS 

AUTOS COMPROVANTE DE SEUS RENDIMENTOS E OU CÓPIA DA 

DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA, PARA COMPROVAR SUA 

HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. CUMPRA-SE. LUCAS DO RIO VERDE, 16 de 

maio de 2018. GISELE ALVES SILVA JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000303-49.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LRV COMERCIO VAREJISTA E CONVENIENCIA LTDA - ME (EXECUTADO)

LUIZ ALBERTO BRECIANI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1000303-49.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A EXECUTADO: LRV COMERCIO VAREJISTA E 

CONVENIENCIA LTDA - ME, LUIZ ALBERTO BRECIANI DESPACHO 

Verifica-se que as partes transacioraram, acordo juntado sob o Id n 

12130128, contudo a referida avença, não possui a assinatura dos 

devedores acordantes. Posto isto, ordeno que o exequente traga aos 

autos cópia do acordo assinado pelos executados, com firma 

reconhecida, ou providencie a assinatura de um advogado que os 

representem no referido acordo, com a juntada de procuração outorgada 

pelos devedores, no prazo de 15(quinze) dias, para sua homologação. 

LUCAS DO RIO VERDE, 16 de maio de 2018. GISELE ALVES SILVA JUÍZA 

DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 86039 Nr: 5707-11.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA DALLA NORA TURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MN EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giordano Diego Proceski - 

OAB:15106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada da parte autora para manifestar-se acerca do 

retorno do AR juntado à fl.95v, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 33688 Nr: 3548-03.2009.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE RIVALDARIO SOUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S/A, MARIZABEL LODI 

- ME, MARIZABEL LODI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783-O/MT, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - 

OAB:9353/MT

 Intimação da advogada da parte autora para manifestar-se acerca do 

retorno do AR juntado à fl.221, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 43002 Nr: 3308-43.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISTON JEAN BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON JOSÉ DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT, LUIZ GUSTAVO GIARETTA - OAB:10172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO ROGÉRIO 

GROKSKREUTZ - OAB:MT/13.407-B

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça, negativa, de fl. 135. 

No prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 23764 Nr: 1605-19.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TJSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P&CL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIADNE MASTRANGI AMITI 

SANTOS - OAB:231545, Benedito Cecinio Corrêa Filho - 

OAB:MT/16364, RAPHAEL LEANDRO SILVA - OAB:312079, WANDER DE 

PAULA ROCHA JUNIOR - OAB:107974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça, negativa, de fl.362. 

No prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 42267 Nr: 2575-77.2011.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. ZALEN VIEIRA LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ANTONIO SAMPAIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:11323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 Impulsiono os presentes autos para intimação das partes a apresentarem 

memoriais finais, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias para cada um, 

iniciando-se pelo autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 100815 Nr: 6533-66.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTNORTE TRANSPORTES RODOVIARIOS 

LTDA ME, ORIDIO LUCIO ELGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada da parte autora para manifestar-se acerca do 

retorno do AR juntado à fl.69, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 115105 Nr: 6719-55.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 

ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Pois bem, considerando o disposto no art. 3º, § 3º, do Código de Processo 

Civil, designo audiência de conciliação/mediação, a ser realizada pelo 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), no dia 05 

de abril de 2018, às 15h00min.

Consigne-se que as partes deverão comparecer ao ato designado 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC).

A audiência de conciliação/mediação, não será realizada se ambas as 

partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual (art. 334, § 4º, I, CPC).

Restando esta infrutífera a conciliação, as partes deverão especificar e 

justificar as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) da 

realização do ato conciliatório, sob pena de preclusão.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 93872 Nr: 915-43.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATIANE RODRIGUES SETINBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SANTOS DE 

CARVALHO - OAB:18026-A

 Vistos.

Verifica-se do teor da certidão de p. 133 (a numerar), que o saldo 

vinculado (p. 134) aos autos é de R$ 1.502,99 ( um mil quinhentos e dois 

rais e noventa e nove centavos), ou seja, são insuficientes para a 

aquisição do medicamento necessário (pp. 121/122) ao tratamento da 

requerente no valor de R$1.683,50 (um mil seiscentos e oitenta e três 

reais e cinquenta centavos), conforme orçamento encartado à p. 129 dos 

autos.

Isso posto, procedo com o bloqueio judicial de valores na conta da parte 

requerida, da quantia faltante para a aquisição do fármaco, no valor de R$ 

180,51 (cento e oitenta reais e cinquenta e um centavos), conforme o 

extrato de ordem judicial em anexo.

No mais, aguarde-se a apresentação da nota fiscal e comprovante de 

entrega do medicamento à requerente, nos termos da decisão de p. 131 (a 

numerar).

Intimem-se. Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 28289 Nr: 2411-20.2008.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMPÓRIO DA MODA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 VISTOS, ETC.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, em trâmite entre as partes 

acima identificadas.

Devidamente intimado do cumprimento de sentença, o banco executado 

efetuou o pagamento do débito, mediante depósito judicial (p. 124), o qual 

fora levantado em favor do exequente, determinado, desde logo, a 

intimação do credor para se manifestar quanto ao prosseguimento do feito 

executório, conforme se vê da decisão de p. 127.

À p. 179, fora certificado a ausência de interesse do exequente quanto ao 

prosseguimento do feito, tendo em vista o levantamento da quantia 

depositada nos autos.

Assim, tendo em vista o adimplemento integral da obrigação, DECLARO 

EXTINTO o processo, nos moldes do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Custas remanescentes, se houverem, pelo executado.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

Lucas do Rio Verde

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 97615 Nr: 4033-27.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEM RURAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HN TECNOLOGIA AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA SAUDE PINTO FIGUEIRA 

- OAB:192235/SP, ERICA CRISTINA GUGLIELMI - OAB:271210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR 

- OAB:17765A, FABIO PRANDINE MOLEIRO - OAB:14911-B/MT, 

RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 Vistos.

Trata-se de pedido de impugnação da penhora proposto pelo executado 

HN Tecnologia Agrícolas Ltda, argumentando, em síntese, que o valor 

bloqueado pelo sistema Bacenjud refere-se ao subsidio destinado ao 

sócio proprietário, portanto impenhorável.

Ao final requer a declaração de impenhorabilidade e imediata restituição do 

valor bloqueado.

Não trouxe documentos.

Instado a se manifestar o exequente concordou com a liberação do valor 

bloqueado por ser ínfimo diante do montante do débito e não por ser 

impenhorável.

Ao final requer a liberação do valor penhorado em favor do exequente, 

bem como pleiteia a penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento da 

empresa.

Pois bem.

Analisando os autos, observa-se que o impugnante não apresentou 

qualquer documento que corroborasse as alegações que o valor 

penhorado destinava-se ao subsidio do sócio proprietário, dessa forma 

não há como acolher o pedido de liberação por ser impenhorável, nos 

termos do artigo 649 do Código de Processo Civil.

Por outro lado, o exequente manifestou concordância com a liberação em 

favor do executado, devendo pedido ser acolhido ante a concordância do 

credor.

Isto posto, DEFIRO o pedido de liberação do valor penhorado às fls. 85, em 

favor do executado.

Quanto ao pedido de penhora do faturamento da empresa executada 

intime-se a executada para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do artigo 218, § 3° do Código de Processo Civil.

No mesmo prazo deverá o executado apresentar os dados bancários para 

que seja expedido alvará de liberação.

Com os dados expeça-se o competente alvará para liberação do valor 

penhorado às fls. 85, em favor do executado.

Cumpra-se expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Lucas do Rio Verde-MT, 16 de maio de 2018.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 152618 Nr: 1488-42.2018.811.0045

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON CADORE, VALDIRENE SEROISKA, ANTONIO 
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JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS, GILOMAR PELICIOLI, IVAN LUIZ BRISOT, 

ADRIANA LANZARIN BREZOLIN, NILSO BUSATTA, GERALDO COSTA 

BEBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUTURA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERLISE MARCHIORI - 

OAB:20014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1488-42.2018.811.0045 – código 152618Vistos.. Nos embargos 

de terceiro o valor da causa deve considerar o valor do bem que a parte 

pretende desconstituir a penhora. O valor da causa deve guardar relação 

com o benefício econômico pretendido. PRECEDENTES 

JURISPRUDENCIAIS. ANTE A MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA, É NEGADO 

SEGUIMENTO DE PLANO AO RECURSO” (ART. 557, CAPUT, CPC).” (TJRS 

- Agravo de Instrumento Nº 70026686204, Vigésima Câmara Cível, Rel. 

Rubem Duarte).Desse modo, intime-se o requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, corrigindo o valor dado à lide e recolhendo 

a diferença das custas, sob pena de extinção e arquivamento.Após, 

concluso para deliberação.Cumpra-se expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Lucas do Rio Verde-MT, 16 de maio de 2018.Melissa de 

Lima AraújoJuíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 97847 Nr: 965-10.2015.811.0021

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Leandra Teles Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito Municipal de Água Boa, Secretário 

Municipal de Administração de Água Boa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kenia Cristina Borges - 

OAB:OAB/MT 16.122-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Diante do exposto, este Juízo DETERMINA que os autos permaneçam 

em cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias e, nada sendo requerido nesse 

prazo, ARQUIVEM-SE, independentemente de nova deliberação.

CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 18 de abril de 2018.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010021-33.2012.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO CARDOSO TONHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO CARDOSO TONHA OAB - MT0003573A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PVC BRAZIL INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELTON MAGNONE OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT0014186A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que transcorreu o prazo de 05 (cinco) dias 

para a reclamada comprovar nos autos I – as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis e/ou; II – ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Assim sendo, em 

cumprimento ao r. despacho do MM. juiz id. 9998179, impulsino os autos a 

fim de intimar o advogado do exequente para no prazo de 05 (cinco) 

requerer o que entender de direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010202-29.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DALPIZZOL & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO TAMBANI RODRIGUES OAB - MT0013986A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ONESIA GOMES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado do exequente, do 

r. despacho do MM. juiz id. 10200141, para manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias requerendo o que entender de direito. ELEONORA 

BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010114-54.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALBERTO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0011828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS ADRIANO PESSINI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA DINIZ LOPES OAB - MT0010867A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado do promovente 

para dar inicio a execução de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de arquivamento. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001623-46.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO CABRAL DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Número do Processo: 

1001623-46.2017.8.11.0021, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: RAIMUNDO 

CABRAL DE SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO O litígio versa sobre matéria exclusivamente de 

direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I do 

CPC, pois não há necessidade de produção e provas. Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. Trata-se 

de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAI propostas por RAIMUNDO CABRAL DE SOUZA em face de BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. onde o Reclamante alega, em síntese, que 

teve seu nome incluído nos cadastros de proteção ao crédito de forma 

totalmente indevida por ordem da Reclamada, pois desconhece a dívida 

que ensejou a respectiva negativação, pugnando assim pela declaração 

de inexistência de débitos, bem como reparação a título de danos morais 

que entende ter sofrido em razão da negativação indevida de seu nome. 

Citada, a Reclamada ofertou contestação, impugnando os pedidos da 

inicial da Reclamante e sustentando que a inserção nos cadastros de 

proteção ao crédito ocorreu de forma regular ante o inadimplemento de 

suas obrigações, quais sejam, o pagamento tempestivo de suas dívidas, 

pugnando assim pela improcedência de todos os pedidos da inicial. Pois 

bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte 

Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 
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Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em negativação indevida – a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifica-se que a Reclamada 

colacionou provas satisfatórias a fim de modificar os direitos da parte 

autora, quais sejam, longo histórico de utilização de cartão de crédito por 

meio de diversas faturas, o que no entendimento deste juízo foram 

perfeitamente aptas a modificar os direitos da parte autora e reforçando o 

vínculo contratual existente entre as partes, cumprindo assim com o 

disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Assim, tenho que o presente 

processo não demanda maiores explicações, posto que restou 

devidamente comprovado a utilização regular dos serviços bancários com 

utilização de cartão de crédito, com posterior inclusão do nome do autor 

nos órgãos restritivos de crédito ante o não pagamento tempestivo de 

suas dívidas. Nesse sentido, nosso Egrégio Tribunal de Justiça firmou 

entendimento: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – DÍVIDA EXISTENTE – INSCRIÇÃO 

LÍCITA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Comprovada a relação jurídica entre as partes e a inadimplência do 

usuário do cartão de crédito, não há que se falar em indenização por 

danos morais diante do exercício regular do direito por parte da instituição 

financeira em promover a inscrição junto aos órgãos de proteção ao 

crédito do cliente inadimplente. (Ap 69465/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)” 

DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, com fulcro no art.487, inciso I do 

NCPC, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL e 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

propostas pelo reclamante, com a extinção do processo com resolução do 

mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos arts. 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 09 de Abril 

de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 

40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001623-46.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO CABRAL DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Número do Processo: 

1001623-46.2017.8.11.0021, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: RAIMUNDO 

CABRAL DE SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO O litígio versa sobre matéria exclusivamente de 

direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I do 

CPC, pois não há necessidade de produção e provas. Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. Trata-se 

de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAI propostas por RAIMUNDO CABRAL DE SOUZA em face de BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. onde o Reclamante alega, em síntese, que 

teve seu nome incluído nos cadastros de proteção ao crédito de forma 

totalmente indevida por ordem da Reclamada, pois desconhece a dívida 

que ensejou a respectiva negativação, pugnando assim pela declaração 

de inexistência de débitos, bem como reparação a título de danos morais 

que entende ter sofrido em razão da negativação indevida de seu nome. 

Citada, a Reclamada ofertou contestação, impugnando os pedidos da 

inicial da Reclamante e sustentando que a inserção nos cadastros de 

proteção ao crédito ocorreu de forma regular ante o inadimplemento de 

suas obrigações, quais sejam, o pagamento tempestivo de suas dívidas, 

pugnando assim pela improcedência de todos os pedidos da inicial. Pois 

bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte 

Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em negativação indevida – a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifica-se que a Reclamada 

colacionou provas satisfatórias a fim de modificar os direitos da parte 

autora, quais sejam, longo histórico de utilização de cartão de crédito por 

meio de diversas faturas, o que no entendimento deste juízo foram 

perfeitamente aptas a modificar os direitos da parte autora e reforçando o 

vínculo contratual existente entre as partes, cumprindo assim com o 

disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Assim, tenho que o presente 

processo não demanda maiores explicações, posto que restou 

devidamente comprovado a utilização regular dos serviços bancários com 

utilização de cartão de crédito, com posterior inclusão do nome do autor 

nos órgãos restritivos de crédito ante o não pagamento tempestivo de 

suas dívidas. Nesse sentido, nosso Egrégio Tribunal de Justiça firmou 

entendimento: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – DÍVIDA EXISTENTE – INSCRIÇÃO 

LÍCITA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Comprovada a relação jurídica entre as partes e a inadimplência do 

usuário do cartão de crédito, não há que se falar em indenização por 

danos morais diante do exercício regular do direito por parte da instituição 

financeira em promover a inscrição junto aos órgãos de proteção ao 

crédito do cliente inadimplente. (Ap 69465/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)” 

DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, com fulcro no art.487, inciso I do 

NCPC, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL e 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

propostas pelo reclamante, com a extinção do processo com resolução do 

mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos arts. 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 09 de Abril 

de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 

40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para 
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que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010372-64.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELOIZA PEREIRA LEITE RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

OSVALDO LEITE RAMOS FILHO OAB - MT22282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSCLEI ROSA NASCIMENTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010372-64.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: MARIA 

ELOIZA PEREIRA LEITE RAMOS Não tendo sido o débito do executado 

quitado, fora a parte exequente instada a manifestar-se. Não tendo trazido 

aos autos a informação necessária ao impulsionamento do processo – 

qual seja a indicação de bens penhoráveis de propriedade do executado, 

a parte limitou-se à requerer, em juízo, a expedição de pedido de 

informações a órgãos/instituição, com vistas a produção da informação 

que se pretende. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Já tornara-se comum, nos 

dias de hoje, quererem as partes transferir ao Poder Judiciário uma 

incumbência que somente a elas pertence. O acolhimento de pleitos de tal 

natureza é uma das grandes causas do conhecido congestionamento 

processual e ineficácia do princípio constitucional da razoável duração do 

processo. In casu, verifica-se que a parte intenciona diligências tendentes 

a trazer aos autos informações que integram o típico ato processual de 

postulação, qual seja a indicação de bens penhoráveis de propriedade do 

executado, ante a inércia deste em perfazer referida indicação. O direito 

discutido nos autos é de natureza puramente privada, de forma que a 

intervenção judicial na contenda deve resumir-se à decisão acerca do 

objeto controvertido e a solvência e condução das questões processuais. 

Não cabe ao Poder Judiciário acolher ato cuja efetivação é de obrigação 

única e exclusiva da parte, cujo patrono detém plenas possibilidades de, 

por exemplo, requerer certidões de cartórios imobiliários e do 

Departamento de Trânsito acerca da existência de bens em nome do 

executado. Diante do exposto, deixo de acolher o pedido de pesquisas de 

bens do executado junto aos Sistemas Renajud e Infojud e determino a 

intimação do exequente para que indique bens passíveis de penhora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito, nos termos do 

art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 16 de 

maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010206-66.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010206-66.2015.8.11.0021 EXEQUENTE: 

VALDEMAR PEREIRA DA SILVA Defiro o pedido retro. Assim, determino a 

penhora de créditos/direitos do ora executado, no rosto dos autos dos 

p r o c e s s o s  n ú m e r o s  0 0 0 5 6 6 9 - 7 6 . 2 0 1 3 . 8 . 0 1 . 0 0 0 1  e 

0800224-44.2013.8.01.0001 em trâmite no Juízo da Segunda Vara Cível da 

Comarca de Rio Branco-AC, até o limite da presente execução. Expeça-se 

o necessário ao cumprimento da presente, consignando que, depois de 

efetivada a medida, deverá ser lavrado o respectivo auto e dele intimado o 

executado. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 16 de maio de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001853-88.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATAL PINTO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001853-88.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: 

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES Considerando que já transcorrera 

lapso temporal considerável desde o pedido de sobrestamento do feito, 

determino a intimação do exequente para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Água Boa, 16 de maio de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000466-38.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS BENTO DE RESENDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0011828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000466-38.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: LAIS 

BENTO DE RESENDE Considerando a inércia certificada no id nº 13090088, 

determino a intimação do exequente para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 

16 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000707-12.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARQUE DA SILVA ALVES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRACIELE DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000707-12.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: JOANA 

DARQUE DA SILVA ALVES - ME Tratam-se os presentes autos de 

execução/processo em fase executiva onde, tentada a citação do 

executado, esta restara negativa. O artigo 53, parágrafo 4º, da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao especificar que: § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Infere-se 

de tal regramento que, no âmbito dos juizados especiais, não sendo 

localizado o devedor, deve o feito ser extinto, eventualmente 

remetendo-se o exequente às vias ordinárias, eis que naquela seara 

procedimental inviável é a citação por edital, conforme artigo 18, parágrafo 

2º da legislação de regência. Diante do exposto, em razão do não 

encontro do devedor, extingo o presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 53, parágrafo 4º da Lei n.º 9.099/95. Sem custas ou 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 377 de 806



honorários, nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de 

regência. Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica 

PJE/TJMT, deixo de determinar a devolução de documentos à parte 

exequente. Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 16 de maio de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 104927 Nr: 5183-81.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauri Junior Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julia Fernanda Santos de 

Carvalho - OAB:20144-O/MT

 FINALIDADE: INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) PARA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 04 

DE JULHO DE 2018, ÀS 14:30 HORAS (MT), NA SALA DE AUDIÊNCIA DO 

FÓRUM LOCAL

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 83164 Nr: 3048-31.2017.811.0020

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA CAROLINE DE OLIVERA 

RESENDE - OAB:16062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 83164

Vistos.

 Tratando-se de demanda que visa o recebimento de alimentos, bem como 

tendo em vista a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios 

da justiça gratuita.

Diante da previsão legal contida no art. 189, II do CPC, processe-se em 

segredo de justiça.

Determino a citação e intimação do Executado para que em 03 (três) dias:

 I - efetue o pagamento dos alimentos em atraso, bem como os que se 

vencerem no curso desta execução;

II - comprove que pagou ou justifique a impossibilidade de pagar os 

alimentos objeto da presente ação, sob pena de protesto e de ser 

decretada sua prisão civil, nos termos do art. 528, § 3º e seguintes do 

Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo para pagamento, intime-se o Ministério Público para 

manifestação em 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia/MT, 15 de maio de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 83166 Nr: 3050-98.2017.811.0020

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA CAROLINE DE OLIVERA 

RESENDE - OAB:16062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 83166

Vistos.

Tratando-se de demanda que visa o recebimento de alimentos, bem como 

tendo em vista a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios 

da justiça gratuita.

Diante da previsão legal contida no art. 189, II do CPC, processe-se em 

segredo de justiça.

Determino a citação e intimação do Executado para que em 03 (três) dias:

 I - efetue o pagamento dos alimentos em atraso, bem como os que se 

vencerem no curso desta execução;

II - comprove que pagou ou justifique a impossibilidade de pagar os 

alimentos objeto da presente ação, sob pena de protesto e de serem 

penhorados tantos bens quanto bastarem para o pagamento do débito 

alimentar, nos termos do art. 528, § 1º e 530 do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo para pagamento, intime-se o Ministério Público para 

manifestação em 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia/MT, 15 de maio de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 93508 Nr: 1522-92.2018.811.0020

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCMPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA BOTÓS ALEXANDRE 

- OAB:120336

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 93508

Vistos.

Ante o informado na referência 6, devolva a missiva, com as baixas e 

anotações necessárias, grafando nossas homenagens.

 Às providências.

Alto Araguaia - MT, 15 de maio de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 50737 Nr: 2700-23.2011.811.0020

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR JOSÉ DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYANA AZZULIN CURI - 

OAB:13.963-A/MT

 Código n.°50737

Vistos, em correição.

 Nomeio a D. Advogada Dayana Azzulin Curi como patrona do Denunciado 

Odair José da Conceição, para dar cumprimento ao art. 422 do CPP, no 

prazo legal.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 Alto Araguaia - MT, 13 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 78690 Nr: 371-28.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU CONSIGNADO S/A, BANCO 
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VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, Luiz Rodrigues 

Wambier - OAB:23.516/SC, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:42277

 Vistos.

Considerando que a parte autora e o Banco Itaú Consignado S.A. 

transigiram extrajudicialmente (Ref. 46), e em Ref. 47 a parte requerida 

juntou comprovante de cumprimento do acordado, DETERMINO a 

expedição de alvará para levantamento da quantia depositada em Juízo, 

em favor do promovente. Devendo a referida quantia ser transferida para 

a conta indicada em Ref. 55.

Em prossecução, diante da satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, III, b, do 

Código de Processo Civil, quanto ao requerido Banco Itaú Consignado S.A.

Quanto ao pedido do Banco BMG, em ref. 29, restou prejudicado, tendo em 

conta a realização de acordo entre a parte autora e o Banco Itaú 

Consignado S.A., sendo que ambos fazem parte do mesmo conglomerado 

econômico.

No que tange ao requerido Banco Votorantim S.A., considerando que a 

audiência de conciliação/mediação restou prejudicada, diante da não 

intimação do requerente, e que trata-se de processo passível de 

transação, nos termos do disposto no artigo 139, V do CPC, designo 

audiência de conciliação/mediação para dia 31 de julho de 2018, às 13h00 

(horário oficial do MT), a ser realizada no Centro de Mediação e Resolução 

de Conflitos e Cidadania desta Comarca, com o fito de viabilizar acordo. 

Para tanto, remetam-se os autos ao referido Centro.

Intime-se a Defensoria Pública pessoalmente.

Intimem-se as partes, devendo o requerido esclarecer no prazo de 05 

(cinco) dias, sobre eventual desinteresse na tentativa de conciliação.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia–MT, 16 de maio de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 94786 Nr: 1890-04.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINA SANTOS CARDENAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:109334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8. Nesse prisma, não estando presentes os requisitos para a antecipação 

dos efeitos da sentença final no tocante ao recebimento do benefício 

assistencial, neste estágio processual, INDEFIRO o pedido de antecipação 

de tutela pleiteado pela autora com relação ao benefício assistencial, sem 

prejuízo da aplicação vindoura do principio rebus sic standibus.9. CITE-SE 

o requerido, por meio de remessa postal (convênio INSS e TJ/MT), para 

querendo, contestar a presente ação, no prazo legal, consignadas às 

advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil de 2015, 

observado o disposto no art. 183, do mesmo codex.10. DETERMINO a 

realização de Estudo Sócio-econômico na residência da parte requerente, 

a ser realizada pela Assistente Social desta Comarca, devendo fornecê-lo 

no prazo de 30 (trinta) dias. 11. Por força de lei e sendo o caso de 

atuação no feito, os membros do MINISTÉRIO PÚBLICO e da DEFENSORIA 

PÚBLICA sempre serão intimados pessoalmente acerca dos atos e fases 

judiciais conforme Leis Orgânicas de regência.12. DEFIRO à parte 

requerente os benefícios da assistência judiciária gratuita.13. Sendo o 

caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto tarjeamento 

dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de tramitação e 

julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.14. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 15 de maio de 

2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 83303 Nr: 3092-50.2017.811.0020

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCG, SCGS, CDSL, DDJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÚLIO OLIVEIRA ESPÍNDOLA 

DUARTE - OAB:30860

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT, CARMEM LÚCIA MELO DE ABREU - OAB:2.648

 Vistos.

1. Considerando que as partes manifestaram expressamente desinteresse 

na composição consensual, nos termos do artigo 334, § 4º, I, do CPC, 

CANCELE-SE a audiência de conciliação designada para o dia 16/05/2018.

2. Após, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste sobre a contestação apresentada à ref. 79.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 15 de maio de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 74111 Nr: 2785-33.2016.811.0020

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO SANTOS DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:8974-A

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Ré para, no prazo de 05 dias, se manifestar nos 

termos do despacho de referência 116.

Alto Araguaia - MT, 16 de maio de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 1271 Nr: 65-60.1997.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SILVÉRIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADHEMAR FRAGA DA SILVA, RITA FIRMINA 

FRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FLORI GEMELLI - 

OAB:4.180-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 05 dias, propulsar o feito 

requerendo o que entender de direito (Artigo 485, § 1º, do CPC).

Alto Araguaia - MT, 15 de abril de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 31590 Nr: 2273-60.2010.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE CRISTIANE DE FREITAS MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 
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OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MENDES DA SILVA 

- OAB:7603-B/MT

 Intimação da parte exequente para manifestar-se quanto a certidão do 

oficial de justiça de fls. 69, no prazo legal.

Jandira de B. L. e Silva

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 26864 Nr: 1274-44.2009.811.0020

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERONIMO SAMITA MAIA NETO, JOÃO 

BATISTA ZAIDEN MAIA, RÁDIO CIDADE DE ALTO ARAGUAIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL WALDSCHMIDT 

MAIA - OAB:16887, RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - OAB:4.099/MT

 Intima-se os requeridos para manifestação quanto as Contrarrazões de 

fls. 1075/1084.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 67219 Nr: 2891-29.2015.811.0020

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - 

OAB:11564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:20853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 Vistos.

1. INTIME-SE o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

2. Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, CERTIFIQUE-SE 

e EXPEÇA-SE, desde, então, mandado de penhora e avaliação.

3. Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

CPC/2015, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente 

penhorados.

 4. DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para 

conversão da ação para Cumprimento de Sentença, bem como seja 

certificado a existência de custas pendentes.

 5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 15 de maio de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 94878 Nr: 1936-90.2018.811.0020

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA ROMA LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS, R2 

TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13625/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:RJ118.948, JAQUELINI RAMOS ROGRIGUES - OAB:MT/10.509, 

PÉRICLES GONÇALVES FILHO - OAB:RJ 119.383, RAFAEL WERNEK 

COTTA - OAB:RJ 167.373

 Vistos.

1. Trata-se de epístola proveniente do Juízo da 1ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT, observado na espécie os dizeres do 

artigo 260 e seguintes do CPC/2015.

 2. Dessa forma, preenchidos os requisitos legais, e após conferência dos 

documentos eletrônicos, DETERMINO o imediato cumprimento da missiva e, 

uma vez alcançada tal finalidade, devolva-a mediante anotações e baixas 

legais (CNGC), grafando nossas sinceras homenagens no ofício 

devolutório subscrito pelo(a) diligente Gestor(a) Judiciário(a).

3. Para a consecução da inquirição deprecada, DESIGNO o dia 13 de 

JUNHO de 2018, às 15h45min, para tanto, INTIMEM-SE as partes e/ou 

testemunhas interessadas na forma legal de regência.

4. Acerca da distribuição e da presente decisum, COMUNIQUE-SE o ínclito 

Juízo Deprecante, conforme disposição da CNGC/MT.

5. Sendo o caso, proceda o(a) diligente Gestor(a) Judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Alto Araguaia/MT, 15 de maio de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 94878 Nr: 1936-90.2018.811.0020

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA ROMA LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS, R2 

TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13625/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:RJ118.948, JAQUELINI RAMOS ROGRIGUES - OAB:MT/10.509, 

PÉRICLES GONÇALVES FILHO - OAB:RJ 119.383, RAFAEL WERNEK 

COTTA - OAB:RJ 167.373

 Intimação do advogado da parte requerente para, no prazo de 05 (cinco 

dias), providenciar o pagamento da diligência do oficial de justiça, no valor 

de R$ 25,00 (vinte e cinco reais). A guia para o recolhimento deve ser 

obtida junto à Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no endereço eletrônico 

www.tjmt.jus.br, link "emissão de guias on-line", "diligência/emissão de 

guia de diligência" e o comprovante do pagamento deve ser juntado aos 

autos, no mesmo prazo.

Jandira de B. L. e Silva

Auxiliar Judiciário

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 104577 Nr: 4511-15.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZARO GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA 

- OAB:MT-3.659-A

 Vistos etc.

 Considerando o ofício nº 123/2018 encaminhado à este Juízo pela 

Defensoria Pública desta Comarca, REDESIGNO a audiência de instrução 

para o dia 14 de Agosto do ano de 2018 às 14h30min.

 INTIMEM-SE as partes.

 Ciência à Defensoria Pública

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 15 de Maio de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 35109 Nr: 1467-32.2008.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ANTONIO FELICIO DE OLIVIERA, EROTIDES 

SANTOS DE OLIVEIRA, VALDECIR SANTOS DE OLIVIERA, VALDINEIA 

SANTOS DE OLIVIERA, VALERIA SANTOS DE OLIVIERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574, 

GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos à Execução para 

reconhecer o excesso da execução, assim como determinar a elaboração 

de nova planilha de cálculos pelo EXEQUENTE, no prazo de 15 (quinze) 

dias, adotando corretamente os índices de correção monetária e a 

subtração do valores recebidos a título de auxílio-doença, ressalvados os 

valores não recebidos diante da diferença do cálculo do salário de 

benefício.Com a juntada da planilha de cálculos pelo INSS, INTIME-SE a 

parte embargante pelo prazo de 15 (quinze) dias e se nada for requerido, 

EXPEÇA-SE o respectivo Ofício Requisitório de Pequeno Valor (RPV) e 

Precatório, encaminhando-o ao E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

encaminhando-se cópia do que for necessário.Oportunamente, conclusos 

para prolação da sentença de extinção da execução e expedição de 

alvará.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 95103 Nr: 4580-81.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA MARIA DA LUZ DIEGUES DE ARECIPPO, JOSE 

DAMIÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, 

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA - FORD TROPICAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS VINÍCIUS DE 

MORAES JUNQUEIRA - OAB:175803, Samuel Francisco - OAB:10908

 Vistos etc.

Considerando a possibilidade de atribuir aos Embargos de Declaração 

efeitos infringentes, INTIME-SE a parte embargada para manifestar em 05 

(cinco) dias.

 Após, conclusos para deliberação.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 15 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 82270 Nr: 3971-69.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURA SILVA DA FONTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e o que mais consta dos autos, ACOLHO PARCIALMENTE 

A IMPUGNAÇÃO para DETERMINAR a adoção da planilha de cálculo 

formulado pelo impugnado às fls.138/39 (datas, juros e dedução), 

devendo, porém, no prazo de 10 (dez) dias, o IMPUGNADO refazer os 

cálculos para ser atualizado os valores pretéritos pelo índice de correção 

monetária IPCA-E.Havendo a juntado dos cálculos, intime-se o INSS para 

manifestação no prazo de 10 (dez) dias.Após, nada sendo requerido, 

EXPEÇA-SE o Ofício Requisitório de Pequeno Valor (RPV).Oportunamente, 

conclusos para sentença de extinção, na forma do art. 924, inc. II do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 91942 Nr: 2077-87.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA RIBEIRO, MIRIAN RUIZ ORTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:MT 13.451, KATIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:13451/MT, 

RENATA M. DE A. V. NETO DEBESA - OAB:MT/11.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na Ação de Cobrança proposta por ANA MARIA RIBEIRO e 

MIRIAN RUIZ ORTEGA em desfavor de MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA, 

para o fim de declarar NULO o contrato e reconhecer o direito das autoras 

ao recebimento de férias, acrescidas de 1/3, bem como ao recebimento do 

13º décimo terceiro salário e proporcional, e FGTS, devendo ser 

observado às parcelas já eventualmente prescritas em razão da 

prescrição quinquenal. Por consequência, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos dos artigos 487, inciso I e 490 do Código 

de Processo Civil. Sobre o valor da condenação, apurado na fase de 

execução, por mero cálculo aritmético, incidirá correção monetária pelo 

IPCA-E, , desde o inadimplemento, mais juros de mora, a partir da 

citação.Na fase de execução, deverá ser observada a incidência de juros 

de mora: (i) aplica-se a taxa de 1% (um por cento) ao mês até a 

publicação da Medida Provisória n. 2.180-35, de 24/08/2001, que acresceu 

o artigo 1º-F à Lei n. 9.494/1997; (ii) aplica-se a taxa de 0,5% (meio por 

cento) ao mês a partir de 24/08/2001, data da publicação da Medida 

Provisória n. 2.180-35, inclusive após o advento da Lei n. 11.960/2009, 

que deu nova redação ao artigo 1º-F à Lei n. 9.494/1997. 

Consequentemente, condeno o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios, que, ante a simplicidade da causa, o grau de zelo do 

profissional, os quais, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito 

econômico obtido na causa (art. 85, § 2º, incisos II e III, do CPC), 

considerando de outro lado, a simplicidade da matéria debatida e o 

julgamento antecipado do mérito, sem necessidade do comparecimento 

dos advogados em audiência.No que tange quanto ao pagamento de 

custas, despesas processuais, compreendo a ISENÇÃO do município do 

pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 119830 Nr: 688-62.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINO SEVERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o requerido a 

conceder a FIRMINO SEVERO o benefício de aposentadoria por idade 

híbrida, nos termos do art. 48, § 3º da Lei nº 8.213/91, calculado o valor do 

benefício nos termos do art. 29, II da mesma lei, segundo determina o § 4º 

do art. 48 da Lei de Benefícios, desde 08/07/2016.As parcelas vencidas 

deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora a 

partir da citação e observado os critérios fixados RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO (RE) 870947, cujo índice de correção monetária 

adotado foi o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Os 

juros moratórios são devidos a partir da citação de com acordo com os 

índices de reajuste da caderneta de poupança.Considerando a natureza 

alimentar do Benefício Previdenciário (art. 100, § 1º-A da CR/88), DEFIRO 

A TUTELA DE URGÊNCIAINTIME-SE o requerido para que proceda às 

devidas providências a cerca da aposentadoria por idade híbrida, no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 497 do CPC, sob 

pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), a ser revertida em 

favor da parte Autora, limitado ao valor máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil 
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reais).O benefício assistencial ao idoso (LOAS) recebido pelo autor deve 

ser imediatamente cessado em data anterior à efetiva implantação do 

benefício de aposentadoria por idade rural ora concedido, evitando um 

acumulo indevido de benefícios.Sem condenação em custas, em face da 

isenção da ré, que responderá, em razão da sucumbência, pelos 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, inc. I, do CPC, 

considerando-se como tal a soma das prestações vencidas até a 

sentença (Súmula 111 do STJ).Sentença não sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, tendo em vista que o valor da condenação não deverá superar 

1.000 (um mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, inc. I, do CPC).Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136435 Nr: 2424-81.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA ARIABÔ QUEZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU - BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Foi recebido o ofício 257/2018, neste juízo, oriundo da 2ª Vara Cível, onde 

o douto magistrado vê indícios de fraude praticada pelos advogados 

subscritores das presentes ações de indenizações (ao menos 86 ações 

idênticas), contendo irregularidades, notadamente a captação ilícita de 

clientela, conduta vedada pelo Estatuto da Advocacia.

A prática da captação de clientela é repudiada não só pelo Judiciário, 

sendo muito comum nos Juizados Especiais, mas pela própria OAB, sendo 

que o artigo 34 do Estatuto preconiza que tal prática constitui infração 

disciplinar.

Desta forma, encampando o entendimento do nobre magistrado, 

DETERMINO a suspensão de todos os processos com os mesmos pedidos 

e causa de pedir, de autores indígenas, subscritas pelos advogados Dr. 

Felippe Bender Taques, Leonardo Edelbluth e Jhonny Ricardo Tiem, até 

ulteriores deliberações, notadamente o retorno das informações 

requisitadas nos processos que tramitam na 2ª Vara Cível desta Comarca.

Em relação aos processos que já foram despachados neste juízo com a 

designação e audiência e eventualmente já expedidos mandados, 

DETERMINO a imediata suspensão dos feitos, até posterior deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 44896 Nr: 1112-51.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e o que mais consta dos autos, ACOLHO PARCIALMENTE 

A IMPUGNAÇÃO para DETERMINAR a adoção da planilha de cálculo 

formulado pelo impugnado às fls. 115/116 (datas, juros e 13º salário), 

devendo, porém, no prazo de 10 (dez) dias, o IMPUGNADO refazer os 

cálculos para ser atualizado os valores pretéritos pelo índice de correção 

monetária IPCA-E.Havendo a juntado dos cálculos, intime-se o INSS para 

manifestação no prazo de 10 (dez) dias.Após, nada sendo requerido, 

EXPEÇA-SE o Ofício Requisitório de Pequeno Valor (RPV).Oportunamente, 

conclusos para sentença de extinção, na forma do art. 924, inc. II do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136454 Nr: 2434-28.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA ARIABÔ QUEZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU - BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Foi recebido o ofício 257/2018, neste juízo, oriundo da 2ª Vara Cível, onde 

o douto magistrado vê indícios de fraude praticada pelos advogados 

subscritores das presentes ações de indenizações (ao menos 86 ações 

idênticas), contendo irregularidades, notadamente a captação ilícita de 

clientela, conduta vedada pelo Estatuto da Advocacia.

A prática da captação de clientela é repudiada não só pelo Judiciário, 

sendo muito comum nos Juizados Especiais, mas pela própria OAB, sendo 

que o artigo 34 do Estatuto preconiza que tal prática constitui infração 

disciplinar.

Desta forma, encampando o entendimento do nobre magistrado, 

DETERMINO a suspensão de todos os processos com os mesmos pedidos 

e causa de pedir, de autores indígenas, subscritas pelos advogados Dr. 

Felippe Bender Taques, Leonardo Edelbluth e Jhonny Ricardo Tiem, até 

ulteriores deliberações, notadamente o retorno das informações 

requisitadas nos processos que tramitam na 2ª Vara Cível desta Comarca.

Em relação aos processos que já foram despachados neste juízo com a 

designação e audiência e eventualmente já expedidos mandados, 

DETERMINO a imediata suspensão dos feitos, até posterior deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136429 Nr: 2421-29.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA ARIABÔ QUEZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU - BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Foi recebido o ofício 257/2018, neste juízo, oriundo da 2ª Vara Cível, onde 

o douto magistrado vê indícios de fraude praticada pelos advogados 

subscritores das presentes ações de indenizações (ao menos 86 ações 

idênticas), contendo irregularidades, notadamente a captação ilícita de 

clientela, conduta vedada pelo Estatuto da Advocacia.

A prática da captação de clientela é repudiada não só pelo Judiciário, 

sendo muito comum nos Juizados Especiais, mas pela própria OAB, sendo 

que o artigo 34 do Estatuto preconiza que tal prática constitui infração 

disciplinar.

Desta forma, encampando o entendimento do nobre magistrado, 

DETERMINO a suspensão de todos os processos com os mesmos pedidos 

e causa de pedir, de autores indígenas, subscritas pelos advogados Dr. 

Felippe Bender Taques, Leonardo Edelbluth e Jhonny Ricardo Tiem, até 

ulteriores deliberações, notadamente o retorno das informações 

requisitadas nos processos que tramitam na 2ª Vara Cível desta Comarca.

Em relação aos processos que já foram despachados neste juízo com a 

designação e audiência e eventualmente já expedidos mandados, 

DETERMINO a imediata suspensão dos feitos, até posterior deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132473 Nr: 7974-91.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoaria Pública de Barra 

do Bugres - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, do estudo psicossocial realizado, do parecer 

ministerial, e das circunstâncias e fatos narrados no pedido inicial, que 
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atesta estar os menores sob a guarda de fato da requerente 

aproximadamente há tempos, DEFIRO a tutela, a fim de proceder a 

GUARDA PROVISÓRIA dos menores Kawã Barros Ferreira e Isabelly 

Lorraine Barros Ferreira em favor da requerente JAILDA MESQUITA 

GOMES FERREIRA, que já a mantêm de fato, sem prejuízo de ulterior 

revogação, a qualquer tempo.TOME-SE POR TERMO O COMPROMISSO DE 

GUARDA PROVISÓRIA.Buscando atender os interesses das partes 

envolvidas, DESIGNO o dia 11/07/2018, às 15h30, no prédio do Juizado 

Especial, situado na Rua João Custódio da Silva, n. 408, Bairro Maracanã, 

Município de Barra do Bugres/MT, para audiência de 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO.INTIME-SE a parte autora e CITE-SE a parte 

requerida, com antecedência de pelo menos 20 (vinte) dias, para que 

compareçam à audiência, acompanhados de advogado, informando-lhes 

que, o não comparecimento injustificado à audiência é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, cuja ausência será sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor do Estado ou da União (art. 334, § 8º, do 

CPC. Não havendo conciliação, a parte requerida oferecerá contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias a partir do primeiro dia útil da realização do 

ato (art. 335, I, do CPC), consignando-se que, o não oferecimento da 

contestação fará incidir os efeitos da revelia (art. 344, do CPC).Em 

seguida, INTIME-SE o autor para apresentar resposta à contestação, se 

for o caso, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme artigo 186 c/c 350 do 

CPC.Após a audiência de Conciliação/Mediação, DÊ-SE vista dos autos ao 

Ministério Público. Em seguida, conclusos para deliberação.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 14 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136751 Nr: 2626-58.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON GABRIEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602, ANDRÉA STALLBAUM BERNINI - OAB:12.396, MARCOS DE 

OLIVEIRA AMADOR - OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação Declaratória c/c Ação de Cobrança proposta por 

EDSON GABRIEL DA SILVA em face do MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA – 

MT, ambos qualificados nos autos.

Consta na inicial que o autor foi aprovado em concurso público para 

laborar para o município requerido. Ocorre que o requerente foi admitido 

para trabalhar apenas um período de trabalho, sendo das 13h00 até as 

17h00. No entanto, além de trabalhar o horário estipulado, trabalhava das 

07h00 até as 11h00 na farmácia da unidade. Relata também que o 

requerente revezava o plantão do laboratório com outro funcionário, 

sendo que cada qual fica responsável por quinze dias ao mês, referentes 

ao plantão.

Com a inicial vieram os documentos, fls. 05/56.

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

O artigo 2º da Lei n. 12.153/2009 estabeleceu cinco requisitos a serem 

observados. Os três primeiros requisitos são objetivos (art.2º): a) causas 

de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; b) o valor da 

causa não deve ultrapassar os 60 (sessenta) salários mínimos; c) mesmo 

que não supere o valor de alçada, a matéria deve estar listada nas 

exceções do § 1º do artigo 2º. Os dois outros requisitos restantes, são 

subjetivos (art. 5º): d) somente podem ser autores as pessoas naturais, 

microempresas e empresas de pequeno porte (art. 5º, inc. I); e) no polo 

passivo são legitimados os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os 

Municípios, bem como autarquias e empresas públicas a elas vinculadas 

(art. 5º, inc. II), salvo exceções de litisconsórcio passivo necessário.

 Referida norma determina que os Juizados Especiais da Fazenda Pública 

tenham COMPETÊNCIA ABSOLUTA nas causas com valor de até 60 

salários mínimos (art. 2º, da Lei n. 12.153/2009), independentemente de 

seu objeto ou de sua dificuldade. Dispõe, igualmente, em seu § 4º, que no 

foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública a sua 

competência é absoluta.

 Na espécie, sendo o valor atribuído à causa inferior a 60 (sessenta) 

salários mínimos, o Juizado Especial da Fazenda Pública, que no caso 

vertente é nos Juizados Especiais Cíveis, conforme preconiza a 

Resolução 04 do Tribunal Pleno de Mato Grosso tem competência absoluta 

para processar e julgar o feito.

 Verbis:

Art. 1o. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro 

de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde 

estiverem ou forem instalados;

II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em 

funcionamento.

§ 1º. Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 

12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor 

máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a:

(...) Grifo nosso.

Necessário consignar que a incompetência absoluta não se prorroga e 

nem é acobertada pela preclusão. Nestes casos, reconhecendo a 

incompetência para o julgamento do feito, deve declarar o vício a qualquer 

momento ou grau de jurisdição, pois se trata pressuposto processual de 

validade do processo.

 Tendo em vista a existência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

nesta Comarca, este Juízo não detém competência para a análise e 

julgamento da causa, impondo-se, assim, a extinção do feito.

Diante do exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTA 

VARA para a apreciação e condução do feito.

Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos aos Juizados 

Especiais Cíveis, a fim de serem digitalizados.

Barra do Bugres - MT, 13 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 110228 Nr: 1849-44.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO SOUZA OLIVEIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 

Ação de Cobrança proposta por BRADESCO CARTÕES S/A. em desfavor 

de ROGÉRIO SOUZA OLIVEIRA – ME, para rescindir o contrato n. 

4485430500214684 havido entre as partes, e condenar a parte requerida 

ao pagamento do débito de R$ 125.197,96 (cento e vinte e cinco mil, cento 

e noventa e sete reais e noventa e seis centavos), mediante a incidência 

dos encargos previstos no contato. Por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Pela causalidade, condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, o qual, 

na forma do artigo 85, incisos II e III, do Código de Processo Civil fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Cumpram-se as 

demais disposições pertinentes ao Código de Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça de Mato Grosso, aplicável à espécie. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Bugres – (MT), 11 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 92629 Nr: 2607-91.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÉLIX MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVAL CUNHA BARBOSA, ROSA NEIDE 

SANDES DE ALMEIDA, MARCIA REGINA ZOTESSO DO NASCIMENTO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIX MARQUES DA SILVA - 

OAB:MT-713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Renove-se a intimação da Procuradoria-Geral do Estado, mediante a 

remessa dos autos, devendo ser instruída com cópia da decisão de fl. 923 

dos autos de Código 101.
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Indefiro os pedidos formulados pelo autor (fl. 231), uma vez que não 

encontram amparo jurídico, notadamente quando não se verifica nos autos 

qualquer irregularidade causada por qualquer parte que seja.

 Pode outro lado, deixo de acolher o pedido de audiência de conciliação 

por se tratar de processo contra o ente público em que no caso vertente, 

não admite autocomposição. Porém, havendo necessidade poderá mais 

adiante ser designada audiência de mediação, mormente manifestando 

ambas as partes interesse.

Intimem-se.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 15 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136375 Nr: 2383-17.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA ARIABO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU - BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Foi recebido o ofício 257/2018, neste juízo, oriundo da 2ª Vara Cível, onde 

o douto magistrado vê indícios de fraude praticada pelos advogados 

subscritores das presentes ações de indenizações (ao menos 86 ações 

idênticas), contendo irregularidades, notadamente a captação ilícita de 

clientela, conduta vedada pelo Estatuto da Advocacia.

A prática da captação de clientela é repudiada não só pelo Judiciário, 

sendo muito comum nos Juizados Especiais, mas pela própria OAB, sendo 

que o artigo 34 do Estatuto preconiza que tal prática constitui infração 

disciplinar.

Desta forma, encampando o entendimento do nobre magistrado, 

DETERMINO a suspensão de todos os processos com os mesmos pedidos 

e causa de pedir, de autores indígenas, subscritas pelos advogados Dr. 

Felippe Bender Taques, Leonardo Edelbluth e Jhonny Ricardo Tiem, até 

ulteriores deliberações, notadamente o retorno das informações 

requisitadas nos processos que tramitam na 2ª Vara Cível desta Comarca.

Em relação aos processos que já foram despachados neste juízo com a 

designação e audiência e eventualmente já expedidos mandados, 

DETERMINO a imediata suspensão dos feitos, até posterior deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência.

Barra do Bugres, 16 de maio de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136446 Nr: 2432-58.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA ARIABÔ QUEZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU - BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Foi recebido o ofício 257/2018, neste juízo, oriundo da 2ª Vara Cível, onde 

o douto magistrado vê indícios de fraude praticada pelos advogados 

subscritores das presentes ações de indenizações (ao menos 86 ações 

idênticas), contendo irregularidades, notadamente a captação ilícita de 

clientela, conduta vedada pelo Estatuto da Advocacia.

A prática da captação de clientela é repudiada não só pelo Judiciário, 

sendo muito comum nos Juizados Especiais, mas pela própria OAB, sendo 

que o artigo 34 do Estatuto preconiza que tal prática constitui infração 

disciplinar.

Desta forma, encampando o entendimento do nobre magistrado, 

DETERMINO a suspensão de todos os processos com os mesmos pedidos 

e causa de pedir, de autores indígenas, subscritas pelos advogados Dr. 

Felippe Bender Taques, Leonardo Edelbluth e Jhonny Ricardo Tiem, até 

ulteriores deliberações, notadamente o retorno das informações 

requisitadas nos processos que tramitam na 2ª Vara Cível desta Comarca.

Em relação aos processos que já foram despachados neste juízo com a 

designação e audiência e eventualmente já expedidos mandados, 

DETERMINO a imediata suspensão dos feitos, até posterior deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência.

Barra do Bugres, 16 de maio de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136148 Nr: 2232-51.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE PARECIS HUARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Foi recebido o ofício 257/2018, neste juízo, oriundo da 2ª Vara Cível, onde 

o douto magistrado vê indícios de fraude praticada pelos advogados 

subscritores das presentes ações de indenizações (ao menos 86 ações 

idênticas), contendo irregularidades, notadamente a captação ilícita de 

clientela, conduta vedada pelo Estatuto da Advocacia.

A prática da captação de clientela é repudiada não só pelo Judiciário, 

sendo muito comum nos Juizados Especiais, mas pela própria OAB, sendo 

que o artigo 34 do Estatuto preconiza que tal prática constitui infração 

disciplinar.

Desta forma, encampando o entendimento do nobre magistrado, 

DETERMINO a suspensão de todos os processos com os mesmos pedidos 

e causa de pedir, de autores indígenas, subscritas pelos advogados Dr. 

Felippe Bender Taques, Leonardo Edelbluth e Jhonny Ricardo Tiem, até 

ulteriores deliberações, notadamente o retorno das informações 

requisitadas nos processos que tramitam na 2ª Vara Cível desta Comarca.

Em relação aos processos que já foram despachados neste juízo com a 

designação e audiência e eventualmente já expedidos mandados, 

DETERMINO a imediata suspensão dos feitos, até posterior deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência.

Barra do Bugres, 16 de maio de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136460 Nr: 2438-65.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA ARIABÔ QUEZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Foi recebido o ofício 257/2018, neste juízo, oriundo da 2ª Vara Cível, onde 

o douto magistrado vê indícios de fraude praticada pelos advogados 

subscritores das presentes ações de indenizações (ao menos 86 ações 

idênticas), contendo irregularidades, notadamente a captação ilícita de 

clientela, conduta vedada pelo Estatuto da Advocacia.

A prática da captação de clientela é repudiada não só pelo Judiciário, 

sendo muito comum nos Juizados Especiais, mas pela própria OAB, sendo 

que o artigo 34 do Estatuto preconiza que tal prática constitui infração 

disciplinar.

Desta forma, encampando o entendimento do nobre magistrado, 

DETERMINO a suspensão de todos os processos com os mesmos pedidos 

e causa de pedir, de autores indígenas, subscritas pelos advogados Dr. 

Felippe Bender Taques, Leonardo Edelbluth e Jhonny Ricardo Tiem, até 

ulteriores deliberações, notadamente o retorno das informações 

requisitadas nos processos que tramitam na 2ª Vara Cível desta Comarca.

Em relação aos processos que já foram despachados neste juízo com a 
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designação e audiência e eventualmente já expedidos mandados, 

DETERMINO a imediata suspensão dos feitos, até posterior deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência.

Barra do Bugres, 16 de maio de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136207 Nr: 2275-85.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE PARECIS HUARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA LEASING S/A - 

ARRENDAMENTO MERCANIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Foi recebido o ofício 257/2018, neste juízo, oriundo da 2ª Vara Cível, onde 

o douto magistrado vê indícios de fraude praticada pelos advogados 

subscritores das presentes ações de indenizações (ao menos 86 ações 

idênticas), contendo irregularidades, notadamente a captação ilícita de 

clientela, conduta vedada pelo Estatuto da Advocacia.

A prática da captação de clientela é repudiada não só pelo Judiciário, 

sendo muito comum nos Juizados Especiais, mas pela própria OAB, sendo 

que o artigo 34 do Estatuto preconiza que tal prática constitui infração 

disciplinar.

Desta forma, encampando o entendimento do nobre magistrado, 

DETERMINO a suspensão de todos os processos com os mesmos pedidos 

e causa de pedir, de autores indígenas, subscritas pelos advogados Dr. 

Felippe Bender Taques, Leonardo Edelbluth e Jhonny Ricardo Tiem, até 

ulteriores deliberações, notadamente o retorno das informações 

requisitadas nos processos que tramitam na 2ª Vara Cível desta Comarca.

Em relação aos processos que já foram despachados neste juízo com a 

designação e audiência e eventualmente já expedidos mandados, 

DETERMINO a imediata suspensão dos feitos, até posterior deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência.

Barra do Bugres, 16 de maio de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136288 Nr: 2320-89.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA ARIABO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Foi recebido o ofício 257/2018, neste juízo, oriundo da 2ª Vara Cível, onde 

o douto magistrado vê indícios de fraude praticada pelos advogados 

subscritores das presentes ações de indenizações (ao menos 86 ações 

idênticas), contendo irregularidades, notadamente a captação ilícita de 

clientela, conduta vedada pelo Estatuto da Advocacia.

A prática da captação de clientela é repudiada não só pelo Judiciário, 

sendo muito comum nos Juizados Especiais, mas pela própria OAB, sendo 

que o artigo 34 do Estatuto preconiza que tal prática constitui infração 

disciplinar.

Desta forma, encampando o entendimento do nobre magistrado, 

DETERMINO a suspensão de todos os processos com os mesmos pedidos 

e causa de pedir, de autores indígenas, subscritas pelos advogados Dr. 

Felippe Bender Taques, Leonardo Edelbluth e Jhonny Ricardo Tiem, até 

ulteriores deliberações, notadamente o retorno das informações 

requisitadas nos processos que tramitam na 2ª Vara Cível desta Comarca.

Em relação aos processos que já foram despachados neste juízo com a 

designação e audiência e eventualmente já expedidos mandados, 

DETERMINO a imediata suspensão dos feitos, até posterior deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência.

Barra do Bugres, 16 de maio de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136286 Nr: 2318-22.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA ARIABO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Foi recebido o ofício 257/2018, neste juízo, oriundo da 2ª Vara Cível, onde 

o douto magistrado vê indícios de fraude praticada pelos advogados 

subscritores das presentes ações de indenizações (ao menos 86 ações 

idênticas), contendo irregularidades, notadamente a captação ilícita de 

clientela, conduta vedada pelo Estatuto da Advocacia.

A prática da captação de clientela é repudiada não só pelo Judiciário, 

sendo muito comum nos Juizados Especiais, mas pela própria OAB, sendo 

que o artigo 34 do Estatuto preconiza que tal prática constitui infração 

disciplinar.

Desta forma, encampando o entendimento do nobre magistrado, 

DETERMINO a suspensão de todos os processos com os mesmos pedidos 

e causa de pedir, de autores indígenas, subscritas pelos advogados Dr. 

Felippe Bender Taques, Leonardo Edelbluth e Jhonny Ricardo Tiem, até 

ulteriores deliberações, notadamente o retorno das informações 

requisitadas nos processos que tramitam na 2ª Vara Cível desta Comarca.

Em relação aos processos que já foram despachados neste juízo com a 

designação e audiência e eventualmente já expedidos mandados, 

DETERMINO a imediata suspensão dos feitos, até posterior deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência.

Barra do Bugres, 16 de maio de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136437 Nr: 2425-66.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA ARIABÔ QUEZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU - BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Foi recebido o ofício 257/2018, neste juízo, oriundo da 2ª Vara Cível, onde 

o douto magistrado vê indícios de fraude praticada pelos advogados 

subscritores das presentes ações de indenizações (ao menos 86 ações 

idênticas), contendo irregularidades, notadamente a captação ilícita de 

clientela, conduta vedada pelo Estatuto da Advocacia.

A prática da captação de clientela é repudiada não só pelo Judiciário, 

sendo muito comum nos Juizados Especiais, mas pela própria OAB, sendo 

que o artigo 34 do Estatuto preconiza que tal prática constitui infração 

disciplinar.

Desta forma, encampando o entendimento do nobre magistrado, 

DETERMINO a suspensão de todos os processos com os mesmos pedidos 

e causa de pedir, de autores indígenas, subscritas pelos advogados Dr. 

Felippe Bender Taques, Leonardo Edelbluth e Jhonny Ricardo Tiem, até 

ulteriores deliberações, notadamente o retorno das informações 

requisitadas nos processos que tramitam na 2ª Vara Cível desta Comarca.

Em relação aos processos que já foram despachados neste juízo com a 

designação e audiência e eventualmente já expedidos mandados, 

DETERMINO a imediata suspensão dos feitos, até posterior deliberação.

Intimem-se.
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Cumpra-se, com urgência.

Barra do Bugres, 16 de maio de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136273 Nr: 2310-45.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINO TORYKAKIRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Foi recebido o ofício 257/2018, neste juízo, oriundo da 2ª Vara Cível, onde 

o douto magistrado vê indícios de fraude praticada pelos advogados 

subscritores das presentes ações de indenizações (ao menos 86 ações 

idênticas), contendo irregularidades, notadamente a captação ilícita de 

clientela, conduta vedada pelo Estatuto da Advocacia.

A prática da captação de clientela é repudiada não só pelo Judiciário, 

sendo muito comum nos Juizados Especiais, mas pela própria OAB, sendo 

que o artigo 34 do Estatuto preconiza que tal prática constitui infração 

disciplinar.

Desta forma, encampando o entendimento do nobre magistrado, 

DETERMINO a suspensão de todos os processos com os mesmos pedidos 

e causa de pedir, de autores indígenas, subscritas pelos advogados Dr. 

Felippe Bender Taques, Leonardo Edelbluth e Jhonny Ricardo Tiem, até 

ulteriores deliberações, notadamente o retorno das informações 

requisitadas nos processos que tramitam na 2ª Vara Cível desta Comarca.

Em relação aos processos que já foram despachados neste juízo com a 

designação e audiência e eventualmente já expedidos mandados, 

DETERMINO a imediata suspensão dos feitos, até posterior deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência.

Barra do Bugres, 16 de maio de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136462 Nr: 2439-50.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA ARIABÔ QUEZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Foi recebido o ofício 257/2018, neste juízo, oriundo da 2ª Vara Cível, onde 

o douto magistrado vê indícios de fraude praticada pelos advogados 

subscritores das presentes ações de indenizações (ao menos 86 ações 

idênticas), contendo irregularidades, notadamente a captação ilícita de 

clientela, conduta vedada pelo Estatuto da Advocacia.

A prática da captação de clientela é repudiada não só pelo Judiciário, 

sendo muito comum nos Juizados Especiais, mas pela própria OAB, sendo 

que o artigo 34 do Estatuto preconiza que tal prática constitui infração 

disciplinar.

Desta forma, encampando o entendimento do nobre magistrado, 

DETERMINO a suspensão de todos os processos com os mesmos pedidos 

e causa de pedir, de autores indígenas, subscritas pelos advogados Dr. 

Felippe Bender Taques, Leonardo Edelbluth e Jhonny Ricardo Tiem, até 

ulteriores deliberações, notadamente o retorno das informações 

requisitadas nos processos que tramitam na 2ª Vara Cível desta Comarca.

Em relação aos processos que já foram despachados neste juízo com a 

designação e audiência e eventualmente já expedidos mandados, 

DETERMINO a imediata suspensão dos feitos, até posterior deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência.

Barra do Bugres, 16 de maio de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136426 Nr: 2419-59.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA ARIABÔ QUEZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Foi recebido o ofício 257/2018, neste juízo, oriundo da 2ª Vara Cível, onde 

o douto magistrado vê indícios de fraude praticada pelos advogados 

subscritores das presentes ações de indenizações (ao menos 86 ações 

idênticas), contendo irregularidades, notadamente a captação ilícita de 

clientela, conduta vedada pelo Estatuto da Advocacia.

A prática da captação de clientela é repudiada não só pelo Judiciário, 

sendo muito comum nos Juizados Especiais, mas pela própria OAB, sendo 

que o artigo 34 do Estatuto preconiza que tal prática constitui infração 

disciplinar.

Desta forma, encampando o entendimento do nobre magistrado, 

DETERMINO a suspensão de todos os processos com os mesmos pedidos 

e causa de pedir, de autores indígenas, subscritas pelos advogados Dr. 

Felippe Bender Taques, Leonardo Edelbluth e Jhonny Ricardo Tiem, até 

ulteriores deliberações, notadamente o retorno das informações 

requisitadas nos processos que tramitam na 2ª Vara Cível desta Comarca.

Em relação aos processos que já foram despachados neste juízo com a 

designação e audiência e eventualmente já expedidos mandados, 

DETERMINO a imediata suspensão dos feitos, até posterior deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência.

Barra do Bugres, 16 de maio de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136236 Nr: 2288-84.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDA QUEZO ZUZUKEMAERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Foi recebido o ofício 257/2018, neste juízo, oriundo da 2ª Vara Cível, onde 

o douto magistrado vê indícios de fraude praticada pelos advogados 

subscritores das presentes ações de indenizações (ao menos 86 ações 

idênticas), contendo irregularidades, notadamente a captação ilícita de 

clientela, conduta vedada pelo Estatuto da Advocacia.

A prática da captação de clientela é repudiada não só pelo Judiciário, 

sendo muito comum nos Juizados Especiais, mas pela própria OAB, sendo 

que o artigo 34 do Estatuto preconiza que tal prática constitui infração 

disciplinar.

Desta forma, encampando o entendimento do nobre magistrado, 

DETERMINO a suspensão de todos os processos com os mesmos pedidos 

e causa de pedir, de autores indígenas, subscritas pelos advogados Dr. 

Felippe Bender Taques, Leonardo Edelbluth e Jhonny Ricardo Tiem, até 

ulteriores deliberações, notadamente o retorno das informações 

requisitadas nos processos que tramitam na 2ª Vara Cível desta Comarca.

Em relação aos processos que já foram despachados neste juízo com a 

designação e audiência e eventualmente já expedidos mandados, 

DETERMINO a imediata suspensão dos feitos, até posterior deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência.

Barra do Bugres, 16 de maio de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136269 Nr: 2307-90.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINO TORYKAKIRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Foi recebido o ofício 257/2018, neste juízo, oriundo da 2ª Vara Cível, onde 

o douto magistrado vê indícios de fraude praticada pelos advogados 

subscritores das presentes ações de indenizações (ao menos 86 ações 

idênticas), contendo irregularidades, notadamente a captação ilícita de 

clientela, conduta vedada pelo Estatuto da Advocacia.

A prática da captação de clientela é repudiada não só pelo Judiciário, 

sendo muito comum nos Juizados Especiais, mas pela própria OAB, sendo 

que o artigo 34 do Estatuto preconiza que tal prática constitui infração 

disciplinar.

Desta forma, encampando o entendimento do nobre magistrado, 

DETERMINO a suspensão de todos os processos com os mesmos pedidos 

e causa de pedir, de autores indígenas, subscritas pelos advogados Dr. 

Felippe Bender Taques, Leonardo Edelbluth e Jhonny Ricardo Tiem, até 

ulteriores deliberações, notadamente o retorno das informações 

requisitadas nos processos que tramitam na 2ª Vara Cível desta Comarca.

Em relação aos processos que já foram despachados neste juízo com a 

designação e audiência e eventualmente já expedidos mandados, 

DETERMINO a imediata suspensão dos feitos, até posterior deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência.

Barra do Bugres, 16 de maio de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136292 Nr: 2324-29.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA ARIABO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 Vistos etc.

Foi recebido o ofício 257/2018, neste juízo, oriundo da 2ª Vara Cível, onde 

o douto magistrado vê indícios de fraude praticada pelos advogados 

subscritores das presentes ações de indenizações (ao menos 86 ações 

idênticas), contendo irregularidades, notadamente a captação ilícita de 

clientela, conduta vedada pelo Estatuto da Advocacia.

A prática da captação de clientela é repudiada não só pelo Judiciário, 

sendo muito comum nos Juizados Especiais, mas pela própria OAB, sendo 

que o artigo 34 do Estatuto preconiza que tal prática constitui infração 

disciplinar.

Desta forma, encampando o entendimento do nobre magistrado, 

DETERMINO a suspensão de todos os processos com os mesmos pedidos 

e causa de pedir, de autores indígenas, subscritas pelos advogados Dr. 

Felippe Bender Taques, Leonardo Edelbluth e Jhonny Ricardo Tiem, até 

ulteriores deliberações, notadamente o retorno das informações 

requisitadas nos processos que tramitam na 2ª Vara Cível desta Comarca.

Em relação aos processos que já foram despachados neste juízo com a 

designação e audiência e eventualmente já expedidos mandados, 

DETERMINO a imediata suspensão dos feitos, até posterior deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência.

Barra do Bugres, 16 de maio de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136294 Nr: 2326-96.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA ARIABO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Foi recebido o ofício 257/2018, neste juízo, oriundo da 2ª Vara Cível, onde 

o douto magistrado vê indícios de fraude praticada pelos advogados 

subscritores das presentes ações de indenizações (ao menos 86 ações 

idênticas), contendo irregularidades, notadamente a captação ilícita de 

clientela, conduta vedada pelo Estatuto da Advocacia.

A prática da captação de clientela é repudiada não só pelo Judiciário, 

sendo muito comum nos Juizados Especiais, mas pela própria OAB, sendo 

que o artigo 34 do Estatuto preconiza que tal prática constitui infração 

disciplinar.

Desta forma, encampando o entendimento do nobre magistrado, 

DETERMINO a suspensão de todos os processos com os mesmos pedidos 

e causa de pedir, de autores indígenas, subscritas pelos advogados Dr. 

Felippe Bender Taques, Leonardo Edelbluth e Jhonny Ricardo Tiem, até 

ulteriores deliberações, notadamente o retorno das informações 

requisitadas nos processos que tramitam na 2ª Vara Cível desta Comarca.

Em relação aos processos que já foram despachados neste juízo com a 

designação e audiência e eventualmente já expedidos mandados, 

DETERMINO a imediata suspensão dos feitos, até posterior deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência.

Barra do Bugres, 16 de maio de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136243 Nr: 2293-09.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDA QUEZO ZUZUKEMAERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Safra S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Foi recebido o ofício 257/2018, neste juízo, oriundo da 2ª Vara Cível, onde 

o douto magistrado vê indícios de fraude praticada pelos advogados 

subscritores das presentes ações de indenizações (ao menos 86 ações 

idênticas), contendo irregularidades, notadamente a captação ilícita de 

clientela, conduta vedada pelo Estatuto da Advocacia.

A prática da captação de clientela é repudiada não só pelo Judiciário, 

sendo muito comum nos Juizados Especiais, mas pela própria OAB, sendo 

que o artigo 34 do Estatuto preconiza que tal prática constitui infração 

disciplinar.

Desta forma, encampando o entendimento do nobre magistrado, 

DETERMINO a suspensão de todos os processos com os mesmos pedidos 

e causa de pedir, de autores indígenas, subscritas pelos advogados Dr. 

Felippe Bender Taques, Leonardo Edelbluth e Jhonny Ricardo Tiem, até 

ulteriores deliberações, notadamente o retorno das informações 

requisitadas nos processos que tramitam na 2ª Vara Cível desta Comarca.

Em relação aos processos que já foram despachados neste juízo com a 

designação e audiência e eventualmente já expedidos mandados, 

DETERMINO a imediata suspensão dos feitos, até posterior deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência.

Barra do Bugres, 16 de maio de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136154 Nr: 2237-73.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE PARECIS HUARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Foi recebido o ofício 257/2018, neste juízo, oriundo da 2ª Vara Cível, onde 

o douto magistrado vê indícios de fraude praticada pelos advogados 

subscritores das presentes ações de indenizações (ao menos 86 ações 

idênticas), contendo irregularidades, notadamente a captação ilícita de 

clientela, conduta vedada pelo Estatuto da Advocacia.

A prática da captação de clientela é repudiada não só pelo Judiciário, 

sendo muito comum nos Juizados Especiais, mas pela própria OAB, sendo 

que o artigo 34 do Estatuto preconiza que tal prática constitui infração 

disciplinar.

Desta forma, encampando o entendimento do nobre magistrado, 

DETERMINO a suspensão de todos os processos com os mesmos pedidos 

e causa de pedir, de autores indígenas, subscritas pelos advogados Dr. 

Felippe Bender Taques, Leonardo Edelbluth e Jhonny Ricardo Tiem, até 

ulteriores deliberações, notadamente o retorno das informações 

requisitadas nos processos que tramitam na 2ª Vara Cível desta Comarca.

Em relação aos processos que já foram despachados neste juízo com a 

designação e audiência e eventualmente já expedidos mandados, 

DETERMINO a imediata suspensão dos feitos, até posterior deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência.

Barra do Bugres, 16 de maio de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136278 Nr: 2312-15.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINO TORYKAKIRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Foi recebido o ofício 257/2018, neste juízo, oriundo da 2ª Vara Cível, onde 

o douto magistrado vê indícios de fraude praticada pelos advogados 

subscritores das presentes ações de indenizações (ao menos 86 ações 

idênticas), contendo irregularidades, notadamente a captação ilícita de 

clientela, conduta vedada pelo Estatuto da Advocacia.

A prática da captação de clientela é repudiada não só pelo Judiciário, 

sendo muito comum nos Juizados Especiais, mas pela própria OAB, sendo 

que o artigo 34 do Estatuto preconiza que tal prática constitui infração 

disciplinar.

Desta forma, encampando o entendimento do nobre magistrado, 

DETERMINO a suspensão de todos os processos com os mesmos pedidos 

e causa de pedir, de autores indígenas, subscritas pelos advogados Dr. 

Felippe Bender Taques, Leonardo Edelbluth e Jhonny Ricardo Tiem, até 

ulteriores deliberações, notadamente o retorno das informações 

requisitadas nos processos que tramitam na 2ª Vara Cível desta Comarca.

Em relação aos processos que já foram despachados neste juízo com a 

designação e audiência e eventualmente já expedidos mandados, 

DETERMINO a imediata suspensão dos feitos, até posterior deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência.

Barra do Bugres, 16 de maio de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136210 Nr: 2278-40.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabete Amajunepá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Foi recebido o ofício 257/2018, neste juízo, oriundo da 2ª Vara Cível, onde 

o douto magistrado vê indícios de fraude praticada pelos advogados 

subscritores das presentes ações de indenizações (ao menos 86 ações 

idênticas), contendo irregularidades, notadamente a captação ilícita de 

clientela, conduta vedada pelo Estatuto da Advocacia.

A prática da captação de clientela é repudiada não só pelo Judiciário, 

sendo muito comum nos Juizados Especiais, mas pela própria OAB, sendo 

que o artigo 34 do Estatuto preconiza que tal prática constitui infração 

disciplinar.

Desta forma, encampando o entendimento do nobre magistrado, 

DETERMINO a suspensão de todos os processos com os mesmos pedidos 

e causa de pedir, de autores indígenas, subscritas pelos advogados Dr. 

Felippe Bender Taques, Leonardo Edelbluth e Jhonny Ricardo Tiem, até 

ulteriores deliberações, notadamente o retorno das informações 

requisitadas nos processos que tramitam na 2ª Vara Cível desta Comarca.

Em relação aos processos que já foram despachados neste juízo com a 

designação e audiência e eventualmente já expedidos mandados, 

DETERMINO a imediata suspensão dos feitos, até posterior deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência.

Barra do Bugres, 16 de maio de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136156 Nr: 2238-58.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE PARECIS HUARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Foi recebido o ofício 257/2018, neste juízo, oriundo da 2ª Vara Cível, onde 

o douto magistrado vê indícios de fraude praticada pelos advogados 

subscritores das presentes ações de indenizações (ao menos 86 ações 

idênticas), contendo irregularidades, notadamente a captação ilícita de 

clientela, conduta vedada pelo Estatuto da Advocacia.

A prática da captação de clientela é repudiada não só pelo Judiciário, 

sendo muito comum nos Juizados Especiais, mas pela própria OAB, sendo 

que o artigo 34 do Estatuto preconiza que tal prática constitui infração 

disciplinar.

Desta forma, encampando o entendimento do nobre magistrado, 

DETERMINO a suspensão de todos os processos com os mesmos pedidos 

e causa de pedir, de autores indígenas, subscritas pelos advogados Dr. 

Felippe Bender Taques, Leonardo Edelbluth e Jhonny Ricardo Tiem, até 

ulteriores deliberações, notadamente o retorno das informações 

requisitadas nos processos que tramitam na 2ª Vara Cível desta Comarca.

Em relação aos processos que já foram despachados neste juízo com a 

designação e audiência e eventualmente já expedidos mandados, 

DETERMINO a imediata suspensão dos feitos, até posterior deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência.

Barra do Bugres, 16 de maio de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136203 Nr: 2271-48.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE PARECIS HUARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA LEASING S/A - 

ARRENDAMENTO MERCANIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Foi recebido o ofício 257/2018, neste juízo, oriundo da 2ª Vara Cível, onde 

o douto magistrado vê indícios de fraude praticada pelos advogados 

subscritores das presentes ações de indenizações (ao menos 86 ações 

idênticas), contendo irregularidades, notadamente a captação ilícita de 

clientela, conduta vedada pelo Estatuto da Advocacia.

A prática da captação de clientela é repudiada não só pelo Judiciário, 

sendo muito comum nos Juizados Especiais, mas pela própria OAB, sendo 

que o artigo 34 do Estatuto preconiza que tal prática constitui infração 

disciplinar.

Desta forma, encampando o entendimento do nobre magistrado, 

DETERMINO a suspensão de todos os processos com os mesmos pedidos 

e causa de pedir, de autores indígenas, subscritas pelos advogados Dr. 

Felippe Bender Taques, Leonardo Edelbluth e Jhonny Ricardo Tiem, até 

ulteriores deliberações, notadamente o retorno das informações 

requisitadas nos processos que tramitam na 2ª Vara Cível desta Comarca.

Em relação aos processos que já foram despachados neste juízo com a 

designação e audiência e eventualmente já expedidos mandados, 

DETERMINO a imediata suspensão dos feitos, até posterior deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência.

Barra do Bugres, 16 de maio de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136367 Nr: 2377-10.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA ARIABO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Foi recebido o ofício 257/2018, neste juízo, oriundo da 2ª Vara Cível, onde 

o douto magistrado vê indícios de fraude praticada pelos advogados 

subscritores das presentes ações de indenizações (ao menos 86 ações 

idênticas), contendo irregularidades, notadamente a captação ilícita de 

clientela, conduta vedada pelo Estatuto da Advocacia.

A prática da captação de clientela é repudiada não só pelo Judiciário, 

sendo muito comum nos Juizados Especiais, mas pela própria OAB, sendo 

que o artigo 34 do Estatuto preconiza que tal prática constitui infração 

disciplinar.

Desta forma, encampando o entendimento do nobre magistrado, 

DETERMINO a suspensão de todos os processos com os mesmos pedidos 

e causa de pedir, de autores indígenas, subscritas pelos advogados Dr. 

Felippe Bender Taques, Leonardo Edelbluth e Jhonny Ricardo Tiem, até 

ulteriores deliberações, notadamente o retorno das informações 

requisitadas nos processos que tramitam na 2ª Vara Cível desta Comarca.

Em relação aos processos que já foram despachados neste juízo com a 

designação e audiência e eventualmente já expedidos mandados, 

DETERMINO a imediata suspensão dos feitos, até posterior deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência.

Barra do Bugres, 16 de maio de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136280 Nr: 2314-82.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINO TORYKAKIRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MORADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Foi recebido o ofício 257/2018, neste juízo, oriundo da 2ª Vara Cível, onde 

o douto magistrado vê indícios de fraude praticada pelos advogados 

subscritores das presentes ações de indenizações (ao menos 86 ações 

idênticas), contendo irregularidades, notadamente a captação ilícita de 

clientela, conduta vedada pelo Estatuto da Advocacia.

A prática da captação de clientela é repudiada não só pelo Judiciário, 

sendo muito comum nos Juizados Especiais, mas pela própria OAB, sendo 

que o artigo 34 do Estatuto preconiza que tal prática constitui infração 

disciplinar.

Desta forma, encampando o entendimento do nobre magistrado, 

DETERMINO a suspensão de todos os processos com os mesmos pedidos 

e causa de pedir, de autores indígenas, subscritas pelos advogados Dr. 

Felippe Bender Taques, Leonardo Edelbluth e Jhonny Ricardo Tiem, até 

ulteriores deliberações, notadamente o retorno das informações 

requisitadas nos processos que tramitam na 2ª Vara Cível desta Comarca.

Em relação aos processos que já foram despachados neste juízo com a 

designação e audiência e eventualmente já expedidos mandados, 

DETERMINO a imediata suspensão dos feitos, até posterior deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência.

Barra do Bugres, 16 de maio de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136390 Nr: 2394-46.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA ARIABO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU - BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Foi recebido o ofício 257/2018, neste juízo, oriundo da 2ª Vara Cível, onde 

o douto magistrado vê indícios de fraude praticada pelos advogados 

subscritores das presentes ações de indenizações (ao menos 86 ações 

idênticas), contendo irregularidades, notadamente a captação ilícita de 

clientela, conduta vedada pelo Estatuto da Advocacia.

A prática da captação de clientela é repudiada não só pelo Judiciário, 

sendo muito comum nos Juizados Especiais, mas pela própria OAB, sendo 

que o artigo 34 do Estatuto preconiza que tal prática constitui infração 

disciplinar.

Desta forma, encampando o entendimento do nobre magistrado, 

DETERMINO a suspensão de todos os processos com os mesmos pedidos 

e causa de pedir, de autores indígenas, subscritas pelos advogados Dr. 

Felippe Bender Taques, Leonardo Edelbluth e Jhonny Ricardo Tiem, até 

ulteriores deliberações, notadamente o retorno das informações 

requisitadas nos processos que tramitam na 2ª Vara Cível desta Comarca.

Em relação aos processos que já foram despachados neste juízo com a 

designação e audiência e eventualmente já expedidos mandados, 

DETERMINO a imediata suspensão dos feitos, até posterior deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência.

Barra do Bugres, 16 de maio de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136206 Nr: 2274-03.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE PARECIS HUARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA LEASING S/A - 
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ARRENDAMENTO MERCANIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Foi recebido o ofício 257/2018, neste juízo, oriundo da 2ª Vara Cível, onde 

o douto magistrado vê indícios de fraude praticada pelos advogados 

subscritores das presentes ações de indenizações (ao menos 86 ações 

idênticas), contendo irregularidades, notadamente a captação ilícita de 

clientela, conduta vedada pelo Estatuto da Advocacia.

A prática da captação de clientela é repudiada não só pelo Judiciário, 

sendo muito comum nos Juizados Especiais, mas pela própria OAB, sendo 

que o artigo 34 do Estatuto preconiza que tal prática constitui infração 

disciplinar.

Desta forma, encampando o entendimento do nobre magistrado, 

DETERMINO a suspensão de todos os processos com os mesmos pedidos 

e causa de pedir, de autores indígenas, subscritas pelos advogados Dr. 

Felippe Bender Taques, Leonardo Edelbluth e Jhonny Ricardo Tiem, até 

ulteriores deliberações, notadamente o retorno das informações 

requisitadas nos processos que tramitam na 2ª Vara Cível desta Comarca.

Em relação aos processos que já foram despachados neste juízo com a 

designação e audiência e eventualmente já expedidos mandados, 

DETERMINO a imediata suspensão dos feitos, até posterior deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência.

Barra do Bugres, 16 de maio de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136246 Nr: 2296-61.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDA QUEZO ZUZUKEMAERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Safra S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Foi recebido o ofício 257/2018, neste juízo, oriundo da 2ª Vara Cível, onde 

o douto magistrado vê indícios de fraude praticada pelos advogados 

subscritores das presentes ações de indenizações (ao menos 86 ações 

idênticas), contendo irregularidades, notadamente a captação ilícita de 

clientela, conduta vedada pelo Estatuto da Advocacia.

A prática da captação de clientela é repudiada não só pelo Judiciário, 

sendo muito comum nos Juizados Especiais, mas pela própria OAB, sendo 

que o artigo 34 do Estatuto preconiza que tal prática constitui infração 

disciplinar.

Desta forma, encampando o entendimento do nobre magistrado, 

DETERMINO a suspensão de todos os processos com os mesmos pedidos 

e causa de pedir, de autores indígenas, subscritas pelos advogados Dr. 

Felippe Bender Taques, Leonardo Edelbluth e Jhonny Ricardo Tiem, até 

ulteriores deliberações, notadamente o retorno das informações 

requisitadas nos processos que tramitam na 2ª Vara Cível desta Comarca.

Em relação aos processos que já foram despachados neste juízo com a 

designação e audiência e eventualmente já expedidos mandados, 

DETERMINO a imediata suspensão dos feitos, até posterior deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência.

Barra do Bugres, 16 de maio de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136260 Nr: 2302-68.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINO TORYKAKIRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Foi recebido o ofício 257/2018, neste juízo, oriundo da 2ª Vara Cível, onde 

o douto magistrado vê indícios de fraude praticada pelos advogados 

subscritores das presentes ações de indenizações (ao menos 86 ações 

idênticas), contendo irregularidades, notadamente a captação ilícita de 

clientela, conduta vedada pelo Estatuto da Advocacia.

A prática da captação de clientela é repudiada não só pelo Judiciário, 

sendo muito comum nos Juizados Especiais, mas pela própria OAB, sendo 

que o artigo 34 do Estatuto preconiza que tal prática constitui infração 

disciplinar.

Desta forma, encampando o entendimento do nobre magistrado, 

DETERMINO a suspensão de todos os processos com os mesmos pedidos 

e causa de pedir, de autores indígenas, subscritas pelos advogados Dr. 

Felippe Bender Taques, Leonardo Edelbluth e Jhonny Ricardo Tiem, até 

ulteriores deliberações, notadamente o retorno das informações 

requisitadas nos processos que tramitam na 2ª Vara Cível desta Comarca.

Em relação aos processos que já foram despachados neste juízo com a 

designação e audiência e eventualmente já expedidos mandados, 

DETERMINO a imediata suspensão dos feitos, até posterior deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência.

Barra do Bugres, 16 de maio de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136266 Nr: 2305-23.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINO TORYKAKIRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Foi recebido o ofício 257/2018, neste juízo, oriundo da 2ª Vara Cível, onde 

o douto magistrado vê indícios de fraude praticada pelos advogados 

subscritores das presentes ações de indenizações (ao menos 86 ações 

idênticas), contendo irregularidades, notadamente a captação ilícita de 

clientela, conduta vedada pelo Estatuto da Advocacia.

A prática da captação de clientela é repudiada não só pelo Judiciário, 

sendo muito comum nos Juizados Especiais, mas pela própria OAB, sendo 

que o artigo 34 do Estatuto preconiza que tal prática constitui infração 

disciplinar.

Desta forma, encampando o entendimento do nobre magistrado, 

DETERMINO a suspensão de todos os processos com os mesmos pedidos 

e causa de pedir, de autores indígenas, subscritas pelos advogados Dr. 

Felippe Bender Taques, Leonardo Edelbluth e Jhonny Ricardo Tiem, até 

ulteriores deliberações, notadamente o retorno das informações 

requisitadas nos processos que tramitam na 2ª Vara Cível desta Comarca.

Em relação aos processos que já foram despachados neste juízo com a 

designação e audiência e eventualmente já expedidos mandados, 

DETERMINO a imediata suspensão dos feitos, até posterior deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência.

Barra do Bugres, 16 de maio de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136366 Nr: 2376-25.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA ARIABO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

Foi recebido o ofício 257/2018, neste juízo, oriundo da 2ª Vara Cível, onde 

o douto magistrado vê indícios de fraude praticada pelos advogados 

subscritores das presentes ações de indenizações (ao menos 86 ações 

idênticas), contendo irregularidades, notadamente a captação ilícita de 

clientela, conduta vedada pelo Estatuto da Advocacia.

A prática da captação de clientela é repudiada não só pelo Judiciário, 

sendo muito comum nos Juizados Especiais, mas pela própria OAB, sendo 

que o artigo 34 do Estatuto preconiza que tal prática constitui infração 

disciplinar.

Desta forma, encampando o entendimento do nobre magistrado, 

DETERMINO a suspensão de todos os processos com os mesmos pedidos 

e causa de pedir, de autores indígenas, subscritas pelos advogados Dr. 

Felippe Bender Taques, Leonardo Edelbluth e Jhonny Ricardo Tiem, até 

ulteriores deliberações, notadamente o retorno das informações 

requisitadas nos processos que tramitam na 2ª Vara Cível desta Comarca.

Em relação aos processos que já foram despachados neste juízo com a 

designação e audiência e eventualmente já expedidos mandados, 

DETERMINO a imediata suspensão dos feitos, até posterior deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência.

Barra do Bugres, 16 de maio de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 49497 Nr: 982-27.2011.811.0008

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO DOS SANTOS SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB-MT 10.050, MARCO 

ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARTINS - 

OAB:84.314-SP

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o requerido da r. sentença:O feito 

deve ser extinto sem julgamento.

No caso em tela, restou suficientemente demonstrado que a autora 

deliberadamente abandonou o processo. Assim, de rigor a extinção do 

processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, III do CPC.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

por força do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, condenando 

o autor nas custas, despesas e honorários advocatícios, fixados em 10% 

sobre o valor dado à causa, tendo sua exigibilidade suspensa por serem 

beneficiários da justiça gratuita nos termos da lei.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136184 Nr: 2257-64.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE PARECIS HUARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU - BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Foi recebido o ofício 257/2018, neste juízo, oriundo da 2ª Vara Cível, onde 

o douto magistrado vê indícios de fraude praticada pelos advogados 

subscritores das presentes ações de indenizações (ao menos 86 ações 

idênticas), contendo irregularidades, notadamente a captação ilícita de 

clientela, conduta vedada pelo Estatuto da Advocacia.

A prática da captação de clientela é repudiada não só pelo Judiciário, 

sendo muito comum nos Juizados Especiais, mas pela própria OAB, sendo 

que o artigo 34 do Estatuto preconiza que tal prática constitui infração 

disciplinar.

Desta forma, encampando o entendimento do nobre magistrado, 

DETERMINO a suspensão de todos os processos com os mesmos pedidos 

e causa de pedir, de autores indígenas, subscritas pelos advogados Dr. 

Felippe Bender Taques, Leonardo Edelbluth e Jhonny Ricardo Tiem, até 

ulteriores deliberações, notadamente o retorno das informações 

requisitadas nos processos que tramitam na 2ª Vara Cível desta Comarca.

Em relação aos processos que já foram despachados neste juízo com a 

designação e audiência e eventualmente já expedidos mandados, 

DETERMINO a imediata suspensão dos feitos, até posterior deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência.

Barra do Bugres, 16 de maio de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136131 Nr: 2219-52.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUDIR AQUIZUMAE ARIABO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Foi recebido o ofício 257/2018, neste juízo, oriundo da 2ª Vara Cível, onde 

o douto magistrado vê indícios de fraude praticada pelos advogados 

subscritores das presentes ações de indenizações (ao menos 86 ações 

idênticas), contendo irregularidades, notadamente a captação ilícita de 

clientela, conduta vedada pelo Estatuto da Advocacia.

A prática da captação de clientela é repudiada não só pelo Judiciário, 

sendo muito comum nos Juizados Especiais, mas pela própria OAB, sendo 

que o artigo 34 do Estatuto preconiza que tal prática constitui infração 

disciplinar.

Desta forma, encampando o entendimento do nobre magistrado, 

DETERMINO a suspensão de todos os processos com os mesmos pedidos 

e causa de pedir, de autores indígenas, subscritas pelos advogados Dr. 

Felippe Bender Taques, Leonardo Edelbluth e Jhonny Ricardo Tiem, até 

ulteriores deliberações, notadamente o retorno das informações 

requisitadas nos processos que tramitam na 2ª Vara Cível desta Comarca.

Em relação aos processos que já foram despachados neste juízo com a 

designação e audiência e eventualmente já expedidos mandados, 

DETERMINO a imediata suspensão dos feitos, até posterior deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência.

Barra do Bugres, 16 de maio de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 51079 Nr: 1905-53.2011.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR JOSÉ FRANCO PEREIRA, MARLI 

ANGELA SANTI PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RILIS EVANGELISTA DE 

OLIVEIRA - OAB:12346

 Vistos, etc.

1- INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestar quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção (art. 

485, III, CPC).

2- Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

Barra do Bugres/MT, 24 de abril de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136238 Nr: 2290-54.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDA QUEZO ZUZUKEMAERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Foi recebido o ofício 257/2018, neste juízo, oriundo da 2ª Vara Cível, onde 

o douto magistrado vê indícios de fraude praticada pelos advogados 

subscritores das presentes ações de indenizações (ao menos 86 ações 

idênticas), contendo irregularidades, notadamente a captação ilícita de 

clientela, conduta vedada pelo Estatuto da Advocacia.

A prática da captação de clientela é repudiada não só pelo Judiciário, 

sendo muito comum nos Juizados Especiais, mas pela própria OAB, sendo 

que o artigo 34 do Estatuto preconiza que tal prática constitui infração 

disciplinar.

Desta forma, encampando o entendimento do nobre magistrado, 

DETERMINO a suspensão de todos os processos com os mesmos pedidos 

e causa de pedir, de autores indígenas, subscritas pelos advogados Dr. 

Felippe Bender Taques, Leonardo Edelbluth e Jhonny Ricardo Tiem, até 

ulteriores deliberações, notadamente o retorno das informações 

requisitadas nos processos que tramitam na 2ª Vara Cível desta Comarca.

Em relação aos processos que já foram despachados neste juízo com a 

designação e audiência e eventualmente já expedidos mandados, 

DETERMINO a imediata suspensão dos feitos, até posterior deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência.

Barra do Bugres, 16 de maio de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136132 Nr: 2220-37.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUDIR AQUIZUMAE ARIABO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Foi recebido o ofício 257/2018, neste juízo, oriundo da 2ª Vara Cível, onde 

o douto magistrado vê indícios de fraude praticada pelos advogados 

subscritores das presentes ações de indenizações (ao menos 86 ações 

idênticas), contendo irregularidades, notadamente a captação ilícita de 

clientela, conduta vedada pelo Estatuto da Advocacia.

A prática da captação de clientela é repudiada não só pelo Judiciário, 

sendo muito comum nos Juizados Especiais, mas pela própria OAB, sendo 

que o artigo 34 do Estatuto preconiza que tal prática constitui infração 

disciplinar.

Desta forma, encampando o entendimento do nobre magistrado, 

DETERMINO a suspensão de todos os processos com os mesmos pedidos 

e causa de pedir, de autores indígenas, subscritas pelos advogados Dr. 

Felippe Bender Taques, Leonardo Edelbluth e Jhonny Ricardo Tiem, até 

ulteriores deliberações, notadamente o retorno das informações 

requisitadas nos processos que tramitam na 2ª Vara Cível desta Comarca.

Em relação aos processos que já foram despachados neste juízo com a 

designação e audiência e eventualmente já expedidos mandados, 

DETERMINO a imediata suspensão dos feitos, até posterior deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência.

Barra do Bugres, 16 de maio de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136264 Nr: 2304-38.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINO TORYKAKIRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Foi recebido o ofício 257/2018, neste juízo, oriundo da 2ª Vara Cível, onde 

o douto magistrado vê indícios de fraude praticada pelos advogados 

subscritores das presentes ações de indenizações (ao menos 86 ações 

idênticas), contendo irregularidades, notadamente a captação ilícita de 

clientela, conduta vedada pelo Estatuto da Advocacia.

A prática da captação de clientela é repudiada não só pelo Judiciário, 

sendo muito comum nos Juizados Especiais, mas pela própria OAB, sendo 

que o artigo 34 do Estatuto preconiza que tal prática constitui infração 

disciplinar.

Desta forma, encampando o entendimento do nobre magistrado, 

DETERMINO a suspensão de todos os processos com os mesmos pedidos 

e causa de pedir, de autores indígenas, subscritas pelos advogados Dr. 

Felippe Bender Taques, Leonardo Edelbluth e Jhonny Ricardo Tiem, até 

ulteriores deliberações, notadamente o retorno das informações 

requisitadas nos processos que tramitam na 2ª Vara Cível desta Comarca.

Em relação aos processos que já foram despachados neste juízo com a 

designação e audiência e eventualmente já expedidos mandados, 

DETERMINO a imediata suspensão dos feitos, até posterior deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência.

Barra do Bugres, 16 de maio de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136212 Nr: 2280-10.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabete Amajunepá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Foi recebido o ofício 257/2018, neste juízo, oriundo da 2ª Vara Cível, onde 

o douto magistrado vê indícios de fraude praticada pelos advogados 

subscritores das presentes ações de indenizações (ao menos 86 ações 

idênticas), contendo irregularidades, notadamente a captação ilícita de 

clientela, conduta vedada pelo Estatuto da Advocacia.

A prática da captação de clientela é repudiada não só pelo Judiciário, 

sendo muito comum nos Juizados Especiais, mas pela própria OAB, sendo 

que o artigo 34 do Estatuto preconiza que tal prática constitui infração 

disciplinar.

Desta forma, encampando o entendimento do nobre magistrado, 

DETERMINO a suspensão de todos os processos com os mesmos pedidos 

e causa de pedir, de autores indígenas, subscritas pelos advogados Dr. 

Felippe Bender Taques, Leonardo Edelbluth e Jhonny Ricardo Tiem, até 

ulteriores deliberações, notadamente o retorno das informações 

requisitadas nos processos que tramitam na 2ª Vara Cível desta Comarca.

Em relação aos processos que já foram despachados neste juízo com a 

designação e audiência e eventualmente já expedidos mandados, 

DETERMINO a imediata suspensão dos feitos, até posterior deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência.

Barra do Bugres, 16 de maio de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136170 Nr: 2243-80.2018.811.0008
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE PARECIS HUARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Foi recebido o ofício 257/2018, neste juízo, oriundo da 2ª Vara Cível, onde 

o douto magistrado vê indícios de fraude praticada pelos advogados 

subscritores das presentes ações de indenizações (ao menos 86 ações 

idênticas), contendo irregularidades, notadamente a captação ilícita de 

clientela, conduta vedada pelo Estatuto da Advocacia.

A prática da captação de clientela é repudiada não só pelo Judiciário, 

sendo muito comum nos Juizados Especiais, mas pela própria OAB, sendo 

que o artigo 34 do Estatuto preconiza que tal prática constitui infração 

disciplinar.

Desta forma, encampando o entendimento do nobre magistrado, 

DETERMINO a suspensão de todos os processos com os mesmos pedidos 

e causa de pedir, de autores indígenas, subscritas pelos advogados Dr. 

Felippe Bender Taques, Leonardo Edelbluth e Jhonny Ricardo Tiem, até 

ulteriores deliberações, notadamente o retorno das informações 

requisitadas nos processos que tramitam na 2ª Vara Cível desta Comarca.

Em relação aos processos que já foram despachados neste juízo com a 

designação e audiência e eventualmente já expedidos mandados, 

DETERMINO a imediata suspensão dos feitos, até posterior deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência.

Barra do Bugres, 16 de maio de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136239 Nr: 2291-39.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDA QUEZO ZUZUKEMAERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Foi recebido o ofício 257/2018, neste juízo, oriundo da 2ª Vara Cível, onde 

o douto magistrado vê indícios de fraude praticada pelos advogados 

subscritores das presentes ações de indenizações (ao menos 86 ações 

idênticas), contendo irregularidades, notadamente a captação ilícita de 

clientela, conduta vedada pelo Estatuto da Advocacia.

A prática da captação de clientela é repudiada não só pelo Judiciário, 

sendo muito comum nos Juizados Especiais, mas pela própria OAB, sendo 

que o artigo 34 do Estatuto preconiza que tal prática constitui infração 

disciplinar.

Desta forma, encampando o entendimento do nobre magistrado, 

DETERMINO a suspensão de todos os processos com os mesmos pedidos 

e causa de pedir, de autores indígenas, subscritas pelos advogados Dr. 

Felippe Bender Taques, Leonardo Edelbluth e Jhonny Ricardo Tiem, até 

ulteriores deliberações, notadamente o retorno das informações 

requisitadas nos processos que tramitam na 2ª Vara Cível desta Comarca.

Em relação aos processos que já foram despachados neste juízo com a 

designação e audiência e eventualmente já expedidos mandados, 

DETERMINO a imediata suspensão dos feitos, até posterior deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência.

Barra do Bugres, 16 de maio de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136289 Nr: 2321-74.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA ARIABO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO OLE CONSIGNADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Foi recebido o ofício 257/2018, neste juízo, oriundo da 2ª Vara Cível, onde 

o douto magistrado vê indícios de fraude praticada pelos advogados 

subscritores das presentes ações de indenizações (ao menos 86 ações 

idênticas), contendo irregularidades, notadamente a captação ilícita de 

clientela, conduta vedada pelo Estatuto da Advocacia.

A prática da captação de clientela é repudiada não só pelo Judiciário, 

sendo muito comum nos Juizados Especiais, mas pela própria OAB, sendo 

que o artigo 34 do Estatuto preconiza que tal prática constitui infração 

disciplinar.

Desta forma, encampando o entendimento do nobre magistrado, 

DETERMINO a suspensão de todos os processos com os mesmos pedidos 

e causa de pedir, de autores indígenas, subscritas pelos advogados Dr. 

Felippe Bender Taques, Leonardo Edelbluth e Jhonny Ricardo Tiem, até 

ulteriores deliberações, notadamente o retorno das informações 

requisitadas nos processos que tramitam na 2ª Vara Cível desta Comarca.

Em relação aos processos que já foram despachados neste juízo com a 

designação e audiência e eventualmente já expedidos mandados, 

DETERMINO a imediata suspensão dos feitos, até posterior deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência.

Barra do Bugres, 16 de maio de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 92068 Nr: 2186-04.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANSÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROOSE DA CONCEIÇÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Trata-se de Ação de Cobrança opostos por Sansão Materiais de 

Construção - LTDA, em face do Roose Conceição da Silva (qualificados 

nos autos).

 Às fls. 85, o patrono da parte autora foi devidamente intimado via DJE nº 

10014, para providenciar o recolhimento para preparo de carta precatória 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito.

Conforme certificado às fls. 50, a parte autora nada manifestou, assim 

decorrendo seu prazo legal.

É breve o relatório. Fundamento e decido.

Trata-se de Ação de Cobrança opostos por Sansão Materiais de 

Construção - LTDA, em face do Roose Conceição da Silva (qualificados 

nos autos).

 A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando a parte não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias.

Pela que se colhe dos autos, a parte autora deixou de promover os atos e 

as diligências que lhe incumbia fato que impõe a extinção do processo nos 

termos do art. 485, III, do Estatuto Processual Civil.

Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

 Custas pendentes, se houver, ao requerente.

 Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.
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P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 107892 Nr: 465-46.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSELITO GONCALVES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca da certidão de fls. 80,

ertifico que verifiquei junto com o senhor gestor da 2ª Vara, que o devedor 

não pagou em nem ofereceu bens a penhora, e transcorrido o prazo legal 

regressei a sua residência e ali constatei que não existe nenhum bem 

passivo de penhora em nome do mesmo; deixei de dar buscas no cartório 

de R.G. I desta comarca por não haver emolumentos para pagamentos.

É necessário que a parte credora indique bens passivo de penhora em 

nome do devedor.

 Assim sendo devolvo o mandado para os devidos fins. Dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 90144 Nr: 483-38.2014.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TGDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 Vistos.

Considerando a informação negativa quanto à busca do endereço do 

requerido pelo do sistema SIEL, proceda-se à citação/intimação do 

requerido por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, observando-se o que 

dispõe o art. 257 e incisos do CPC.

Às providencias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 129853 Nr: 6452-29.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHF, CEDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Conforme se depreende dos autos, o Requerente manifesta-se pela 

desistência da ação (fl. 103).

2. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença a desistência da ação, 

para os fins do art. 200, parágrafo único do Novo Código de Processo 

Civil.

3. Em consequência, julgo EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

4. Custas pendentes, se houver, pelo autor.

5. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 93925 Nr: 3622-95.2014.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO ELZA RIBEIRO SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de cumprimento de 

sentença postulado na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I do Código 

de Processo Civil.Condeno os autores no pagamento das custas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor atribuído inicialmente à causa, dividido 

pro rata entre os autores na medida de seus interesses diretos 

constantes na inicial.Determino a devolução de quaisquer valores 

depositados à título de garantia da execução.Nos termos do item 2.2.9.1 

da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 42/08, fica dispensado o 

registro da sentença.Intimem-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 109356 Nr: 1335-91.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASILINA LOPES NAZARÉ CORREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 117871 Nr: 6543-56.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO PINTO ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO APARECIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SOMMER DUTRA - 

OAB:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido interpôs recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 87772 Nr: 3552-15.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 43437 Nr: 3501-43.2009.811.0008
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 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO 

BUGRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIRSON RIBEIRO DUARTE, GILMAR 

GONÇALVES, VICENTE LEONARDO LENTE, GENÉRICOS DISTRIBUIDORA 

DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, HIDROMAQ 

SISTEMAS HIDRÁULICOS LTDA-ME, ASSEPLAN ASSESSORIA SERV. 

PLANEJ. LTDA, SOUZA & LOPES LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS RACHID MURAD FILHO 

- OAB:MT-6105

 Certidão(Afixar Edital)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, afixei o Edital de citação no átrio do 

Fórum, lugar público de costume.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 46835 Nr: 3001-40.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINO DOMINGOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA 

OAB/MT 9.309 CPF 924.435.911-15 - OAB:9.309, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 90261 Nr: 598-59.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENCIA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI PEREIRA ALVES - 

OAB:PROCURADOR

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 126782 Nr: 4604-07.2017.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BRIADOR DE VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO AUGUSTO GRADIM 

PIMENTA - OAB:226.496, FELIPE GRADIM PIMENTA - OAB:308.606, 

JOSELINA LUCIA DOS SANTOS SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Intime-se a parte devedora, para que no prazo de 15 (quinze) dias 

efetue o pagamento do valor postulado na exordial, ou comprovar que já o 

fez, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), nos termos 

do art. 523, §1º do Código de Processo Civil.

2. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 3. Às Providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 46715 Nr: 2881-94.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TERTO ARAUJO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 107693 Nr: 354-62.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEQUENINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BEGER UCHÔA - 

OAB:PROCURADOR

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 126418 Nr: 4411-89.2017.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMD, NDDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 Vistos.

INTIME-SE o executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da importância reclamada, provar que o fez, ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, referente a divida no valor de R$ 365,19 

(trezentos e sessenta e cinco reais e dezenove centavos), referente aos 

03 (três) últimos meses anteriores à propositura da execução, bem como 

das parcelas que se vencerem no curso do processo, provar que o fez 

ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser-lhe decretada 

a prisão civil de 1 (um) a 3 (três) meses, conforme previsão do art. 528, 

§3º, do Código de Processo Civil, e protesto do pronunciamento judicial, 

consoante art. 517, do CPC.

Cientifique-se o executado que o não pagamento acarretará PROTESTO 

DA DÍVIDA conforme artigos 528, §1º c/c 517, ambos, do novo Código de 

Processo Civil.

Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento), a serem pagos 

pelas executadas. No caso de pagamento integral no prazo de 03 (três) 
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dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Inerte o executado, venham conclusos para deliberação. Demonstrado o 

pagamento, ou apresentadas justificativas, preliminarmente à conclusão, 

diga a parte exequente, em 05 (cinco) dias, colhendo-se na sequência o 

parecer Ministerial.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Intime-se.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 135478 Nr: 1828-97.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO RODRIGUES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13615

 excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime 

fechado.Destarte, ante a ocorrência de elementos comprobatórios da 

materialidade, plausíveis indícios de autoria e fundamento da prisão 

cautelar, bem assim o disposto na norma dos arts. 312 e 316, ambos do 

CPP, o indeferimento da pretensão de veiculada é medida que se 

impõe.Expeça-se o necessário para realização da audiência de instrução 

e julgamento designada para o dia 25/junho/2018, às 13:00 horas.Barra do 

Bugres/MT, 14 de maio de 2018.João Filho de Almeida Portela Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000319-85.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MESSIAS DOS SANTOS TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000319-85.2016.8.11.0008. REQUERENTE: MARCELO MESSIAS DOS 

SANTOS TAQUES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A 

Vistos etc. Antes de realizar o levantamento, nos termos do Provimento nº 

68 de 03 de maio de 2018 do CNJ, DETERMINO a intimação da parte 

requerida para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. Esgotado o 

prazo, aguarde-se 02 (dois) dias úteis do esgotamento de recursos, 

CERTIFIQUE-SE e faça conclusos para a expedição do alvará. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Barra do Bugres – (MT), 16 de maio de 2018. 

Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000272-14.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000272-14.2016.8.11.0008. REQUERENTE: VANESSA MARQUES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A Vistos etc. 

Antes de realizar o levantamento, nos termos do Provimento nº 68 de 03 

de maio de 2018 do CNJ, DETERMINO a intimação da parte requerida para 

que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. Esgotado o prazo, 

aguarde-se 02 (dois) dias úteis do esgotamento de recursos, 

CERTIFIQUE-SE e faça conclusos para a expedição do alvará. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Barra do Bugres – (MT), 16 de maio de 2018. 

Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-11.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA FERREIRA CAYRES DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000063-11.2017.8.11.0008. REQUERENTE: DIVINA FERREIRA CAYRES 

DE MAGALHAES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Antes 

de realizar o levantamento dos valores, nos termos do Provimento nº 68 

de 03 de maio de 2018 do CNJ, DETERMINO a intimação da parte requerida 

para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. Esgotado o prazo, 

aguarde-se 02 (dois) dias úteis do esgotamento de recursos, 

CERTIFIQUE-SE e faça conclusos para a expedição do alvará. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Barra do Bugres/MT, 16 de maio de 2018. Silvio 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000548-11.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CAIRO VAZ GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000548-11.2017.8.11.0008. REQUERENTE: CAIRO VAZ GARCIA 

REQUERIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A 

EMBRATEL Vistos etc. Antes de realizar o levantamento dos valores, nos 

termos do Provimento nº 68 de 03 de maio de 2018 do CNJ, DETERMINO a 

intimação da parte requerida para que se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias. Esgotado o prazo, aguarde-se 02 (dois) dias úteis do 

esgotamento de recursos, CERTIFIQUE-SE e faça conclusos para a 

expedição do alvará. Cumpra-se, expedindo o necessário. Barra do 

Bugres/MT, 16 de maio de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000928-34.2017.8.11.0008
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Parte(s) Polo Ativo:

ELIMARCOS MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 16 de maio de 2018. Senhor(a) ELIMARCOS 

MARQUES DA SILVA, residente e domiciliado na Rua Voluntario da Pátria 

nº 130, Bairro Maracanã, Barra do Bugres/MT. A presente carta, extraída 

dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 18/06/2018 Hora: 15:00, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000928-34.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 14.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ELIMARCOS MARQUES DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

MT0012918A Parte Ré: BANCO BRADESCO S/A. ADVERTÊNCIA(S): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, DARALAYNE LIMA RONDON 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000931-86.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO XAVIER DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 16 de maio de 2018. Senhor(a) ARMANDO 

XAVIER DA COSTA, Av. Santa Catarina nº 315, Bairro São Raimundo, 

Barra do Bugres/MT. A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 18/06/2018 Hora: 15:20, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000931-86.2017.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 14.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ARMANDO XAVIER DA COSTA Advogado do(a) REQUERENTE: 

ROBERGES JUNIOR DE LIMA - MT0012918A Parte Ré: BANCO BRADESCO 

S/A. ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, DARALAYNE LIMA 

RONDON Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000682-38.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA OAB - MT0013978S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA (REQUERIDO)

SIMPREV FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

DE N OLIMPIA MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT10350/O (ADVOGADO)

JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO OAB - MT24487/O-O (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme 

despacho. ID 12094098. “Havendo alegação por parte do réu de qualquer 

das matérias enumeradas no artigo 337, do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a parte autora para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) 

dias.” O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária 

Substituta. Mat: 3321 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000938-78.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON SOUZA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 16 de maio de 2018. Senhor(a) ELSON 

SOUZA PEDROSO, Rua Pau Brasil, S/N Quadra 20 Lote 04 Bairro 

Alvorecer, CEP 78.390-000 Cidade de Barra do Bugres/MT. A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO 

BUGRES Data: 18/06/2018 Hora: 15:40, no endereço ao final indicado. 

Processo: 1000938-78.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ELSON SOUZA 

PEDROSO Advogado do(a) REQUERENTE: ESDRA SILVA DOS SANTOS - 

MT0015916A Parte Ré: TELEFONICA BRASIL S/A. ADVERTÊNCIA(S): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, DARALAYNE LIMA RONDON 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000939-63.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON DOUGLAS DE SOUZA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 16 de maio de 2018. Senhor(a) MAYCON 

DOUGLAS DE SOUZA ALVES, residente e domiciliado na Avenida 

Guaporé Nº 390 Bairro Santa Isabel CEP 78.390-000 Cidade de Barra do 

Bugres/MT. A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 18/06/2018 Hora: 16:00, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000939-63.2017.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MAYCON DOUGLAS DE SOUZA ALVES Advogado do(a) REQUERENTE: 

ESDRA SILVA DOS SANTOS - MT0015916A Parte Ré: TELEFONICA 

BRASIL S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, DARALAYNE LIMA RONDON Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000940-48.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANA APARECIDA GONCALVES RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 16 de maio de 2018. Senhor(a) DAIANA 

APARECIDA GONÇALVES RESENDE, Av. Joaquim Mariano de Miranda Nº 

244, Bairro Centro, CEP 78.390-000. A presente carta, extraída dos autos 

da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 18/06/2018 

Hora: 16:20, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000940-48.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: DAIANA APARECIDA GONCALVES 

RESENDE Advogado do(a) REQUERENTE: ESDRA SILVA DOS SANTOS - 

MT0015916A Parte Ré: TELEFONICA BRASIL S/A. ADVERTÊNCIA(S): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, DARALAYNE LIMA RONDON 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 37317 Nr: 670-22.2011.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPOFIBRAS PISCINAS LTDA-ME, OSMAR 

MARTINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE de ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

052/2007/CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja atendida a petição de 

fls. 77, expedindo-se o necessário. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 99116 Nr: 1625-09.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO BRUNO ENDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUAL - DUARTE ALBURQUERQUE COMERCIO 

E INDUSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS CORTES - 

OAB:20.381/MT, MAURÍCIO MONTAGNER - OAB:20.670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 99116

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Analisando detidamente os autos, não vislumbro a hipossuficiência 

alegada, considerando que a parte autora deixou de juntar qualquer 

comprovante de rendimento ou carteira de trabalho a fim de demonstrar 

sua remuneração.

2. Vale ressaltar, que o ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao 

fato constitutivo do direito por ela invocado, o que não aconteceu no 

presente caso.

3. Assim, com fundamento no §2º do art.99 do CPC, INTIME-SE o autor 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a necessidade à concessão 

do benefício da assistência judiciária gratuita sob pena de indeferimento 

ou, em igual prazo, efetue o recolhimento das custas sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito (art.456, §1º, CNGC).

4. Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 97337 Nr: 826-63.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMB, ECDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - 

OAB:15.499/MT, JAQUELINERAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº97337

DECISÃO

Vistos, etc.

1. DEFIRO integralmente a manifestação ministerial de fls.16/17 e adoto 

como ratio decidendi os fundamentos lançados pelo(a) Ilustre 

representante do MPE.

2. CUMPRA-SE, conforme requerido expedindo o necessário.

3. Após, manifeste-se o(a) IRMP e façam os autos conclusos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 90747 Nr: 2275-90.2017.811.0050

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IHARABRAS S/A INDÚSTRIAS QUÍMICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA GARCIA MOTA ALMEIDA, 

ADEMAR DANIEL DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MUCCI LOUREIRO DE 

MELO - OAB:144880, MICHEL CARLOS MARIZ TEIXEIRA - 

OAB:225310/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATA DE AUDIÊNCIA

 Audiência de Instrução

Dia 14 de maio de 2018, às 16h30min.

Autos n°: 90747

PRESENTES: O Juiz de Direito.

 AUSENTES: Advogados e as partes Requerente e Requeridas.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, constatou-se a presença das 

pessoas acima mencionadas.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte DESPACHO: 

“VISTOS ETC... Nos termos do artigo 331, inciso II e §4º, do CPC/2015 

defiro o pedido das partes protocolado às f. retro e determino a 

suspensão do processo pelo prazo de 20(vinte) dias. Escoado o prazo 

intimem-se as partes acerca do prosseguimento do feito. Publique-se a 

presente no DJE. Saem os presentes intimados.” NADA MAIS, encerrou-se 

esta audiência, sendo que os presentes assinam a ata.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 98975 Nr: 1554-07.2018.811.0050

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILMA CORREIA DE SOUZA LIMA, Clovis Francisco 

Lima, CASSIANO RICARDO LIMA, CLAUDIA SIMONE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SERGIO DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280/MT, FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB:14.574/MT, 

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 98975

DECISÃO

Vistos, etc.

1. Analisando detidamente os autos, não vislumbro a hipossuficiência 

alegada, considerando que a parte autora deixou de juntar qualquer 

comprovante de rendimento ou carteira de trabalho a fim de demonstrar 

sua remuneração.

2. Vale ressaltar, que o ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao 

fato constitutivo do direito por ela invocado, o que não aconteceu no 

presente caso.

3. Assim, com fundamento no §2º do art.99 do CPC, INTIME-SE o autor 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a necessidade à concessão 

do benefício da assistência judiciária gratuita sob pena de indeferimento 

ou, em igual prazo, efetue o recolhimento das custas sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito (art.456, §1º, CNGC).

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 35828 Nr: 2617-48.2010.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, ELISANGELA SANCHES F. DE ANDRADE - 

OAB:15.154/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOLFO ALVES DA COSTA 

- OAB:4366

 Código nº 35828

SENTENÇA

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. ROSANA INES PRADINI e JOÃO DE SOUZA postulam a homologação de 

acordo nos presentes autos.

2. Cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes 

divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem 

concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio.

3. Preconiza o artigo 139, incisos II e V do Código de Processo Civil que o 

juiz velará pela rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das 

partes, sendo que, caso isso ocorra, o processo será decidido com 

resolução do mérito.

 4. Desta forma, o acordo entabulado pelas partes será homologado pelo 

juiz, que atuará como terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação.

5. Verificada a presença dos requisitos legais a validar o acordo, o juiz o 

homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade do ato, quando 

não se vislumbre prejuízo para as partes.

6. Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos o acordo de fls. 45/48, o que faço com fulcro assente no 

artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil e, consequentemente JULGO 

EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito, na forma do art. 924, II 

do CPC.

7. P. I.C.

8. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas 

e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 17541 Nr: 1285-22.2005.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORT PEÇAS PARA TRATORES LTDA-ME, RUBENS 

MENDONÇA TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LOUREIRO VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA COSTA LEITE DALPIAN 

- OAB:9.066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 17541

DESPACHO

Vistos EM PLANO DE TRABALHO.

1. INTIME-SE o autor por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias 

adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o autor pessoalmente 

para, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito 

adotando as medidas pertinentes para o regular processamento, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III, §1º do CPC.

3. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

4. Após, façam os autos conclusos.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 5278 Nr: 483-63.2001.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:17.799/MT, FREDERICO EUGENIO FERNANDES FILHO - 

OAB:6.226-A/MT, JOÃO MANOEL JUNIOR - OAB:3284-B, NELSON 

MANOEL JÚNIOR - OAB:5.454/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 5278

DESPACHO

Vistos EM PLANO DE TRABALHO.

1. INTIME-SE o autor pessoalmente para, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito adotando as medidas pertinentes para o 

regular processamento, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos 

do art.485, III, §1º do CPC.

2. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

3. Após, façam os autos conclusos.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 66255 Nr: 321-14.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UEDER DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT-8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 66255

DESPACHO

Vistos EM PLANO DE TRABALHO.

1. O exequente requer a penhora online nas contas ou aplicações 

financeiras do executado. Contudo, INDEFIRO o pedido, tendo em vista que 

já houve tentativa de penhora online nos autos.

2. Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 10 

(dez) dias sob pena de arquivamento

 3. INTIME-SE o autor pessoalmente para, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito adotando as medidas pertinentes para o 

regular processamento, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos 

do art.485, III, §1º do CPC

4. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se

5. Após, façam os autos conclusos.

6. Intime-se.

7. Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 66051 Nr: 161-86.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOELI E MARKUS, NOELI ELSA MARKUS, 

ERNO MILTON MARKUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 66051

DESPACHO

Vistos EM PLANO DE TRABALHO.
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1. DEFIRO a suspensão do feito, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 

conforme requerido às f.109.

2. Decorrido o prazo, INTIMEM-SE às partes, através de seus patronos 

legalmente constituídos, para que requeiram oque entender de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

3. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o autor pessoalmente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito adotado as 

medidas pertinentes para o regular processamento, sob pena de extinção 

e arquivamento, nos termos do art. 485, III, §1° do CPC.

 4. Nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 69418 Nr: 2830-15.2014.811.0050

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO TENORIO CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Tendo em vista que o presente processo demanda estudos, com base 

no art.21, V da CNGC, volvam os autos à secretaria e, após o término na 

correição venham conclusos para deliberações.

2. Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96692 Nr: 495-81.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MAURICIO LAPINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sales Missio - 

OAB:8142-B/MT

 Autos nº: 495-81.2018.811.0050 (Código 96692)

Recuperando: José Mauricio Lapinski

 Vistos.

Calcule-se a pena de multa.

Proceda-se ao cálculo de liquidação da pena privativa de liberdade, 

observando-se a detração penal (art. 42 do CP).

Des igno aud iênc ia  admoni tór ia  d ia  __06__/__09_/2018 , 

__15___h__00__min.

Intime-se o recuperando e seu defensor.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 90017 Nr: 1794-30.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALNER ROGÉRIO MACHADO DOS SANTOS, 

ALINE MEIRA DA SILVA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ALVES THEODORO 

DE MORAES - OAB:11.950/MT, MARINALVA RAMOS RODRIGUES - 

OAB:12.462 MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000476-92.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EGMAR DE SOUZA BARBOSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000476-92.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da certidão subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça. Campo Novo do 

Parecis-MT, Quarta-feira, 16 de Maio de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000085-06.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

IRTO CENCI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA OAB - MT21473/O (ADVOGADO)

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRENO PEREIRA LOPES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000085-06.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da certidão subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça. Campo Novo do 

Parecis-MT, Quarta-feira, 16 de Maio de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora 

Judiciária

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144469 Nr: 2464-31.2018.811.0051

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Antonio Siquinelli Fancelli, Raquel Malvina 

Schenkel Fancelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado, Antonio Carlos Felito, Sebastião Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA VIDOTTO 

MARTINS - OAB:14990/O, DEMERCIO LUIZ GUENO - OAB:11482/B, 

Eduardo Alves Marçal - OAB:13311/MT

 Autos n° 2464-31.2018.811.0051 - 144469

Embargos de Terceiro

Decisão.

Vistos etc.

Como se infere do art. 677 do Novo Código de Processo Civil, cabe ao 

embargante a prova sumária da posse ou da propriedade, desde logo 

oferecendo os documentos pertinentes e, também, arrolando as 

testemunhas que lhe interessar. Veja:

“Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua 
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posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo 

documentos e rol de testemunhas.”

O mesmo diploma processual vincula o deferimento dos embargos, com a 

consequente expedição do mandado de manutenção ou de restituição, à 

comprovação, ainda que sumária, da posse ou da propriedade do 

embargante. Nas letras da lei:

“Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio 

ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os 

bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a 

reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.”

Impõe-se, então, a análise das alegações dos Embargantes, justamente 

para que se verifique o atendimento aos aludidos requisitos legais.

De breve análise dos autos, vê-se a alegação de posse e de propriedade 

feita pelos Embargantes. Segundo se afirmou, ainda em janeiro de 2011, 

os Embargantes teriam adquirido o imóvel rural denominado Fazenda 

Tempus Adventum II, devidamente delimitado pela Matrícula 6.497 do 

Serviço de Registro de Imóveis desta Comarca.

Os documentos juntados nos autos confirmam a existência do negócio 

jurídico mencionado pelos Embargantes. O pré-contrato de compra e 

venda de imóvel define, ainda que pela via oblíqua, o compromisso feito 

pelo então proprietário da área, Sr. Sebastião Martins, em entregar a 

propriedade da coisa aos Embargantes.

O instrumento, supostamente firmado em 21 de janeiro de 2011, ganhou 

autenticação pública em 14 de fevereiro do mesmo ano, assim a 

comprovar a idade do negócio, consideravelmente anterior ao ato de 

constrição determinado nos autos apensos.

É bom frisar que, ao menos em parte, atendeu-se ao compromisso 

particular de compra e venda. Dito instrumento, sabidamente insuficiente à 

transferência formal de imóveis rurais, ganhou parcial eficácia depois que 

se confirmou a intenção das partes em instrumento público, aí sim a gerar 

a prometida venda. Ao menos os imóveis descritos na Matrícula 5.441, 

5.448 e 6.498, todos do SRI local, foram, depois de atendidas as 

condições do aludido compromisso de compra e venda, formalmente 

transferidos aos Embargantes.

Assim, dos imóveis rurais mencionados no compromisso de compra e 

venda, apenas o que se penhorou nos autos apensos, por uma ou outra 

razão, não foi transferido para os Embargantes mediante devido registro 

no cartório correspondente.

O que se tem dessa constatação é a presunção de idoneidade do 

compromisso de compra e venda. A autenticidade reconhecida ainda em 

fevereiro de 2011, seguida do cumprimento quase que integral do que se 

prometeu, com a efetiva transferência de parte dos imóveis rurais, são 

circunstâncias que conferem plausibilidade às alegações dos 

Embargantes.

Para além disso, nota-se, dos demais documentos apresentados na inicial, 

a existência de indícios razoáveis da posse tranquila dos Embargantes 

sobre o imóvel por alguns anos. Nesse sentido, os documentos referentes 

ao que parece ser o projeto de construção da rede elétrica, ao cadastro 

da propriedade perante o INDEA, bem como perante a Secretaria Estadual 

de Fazenda, e o Ministério do Trabalho, comprovam a posse dos 

Embargantes sobre o imóvel denominado Estância Marialva.

Por isso é que, em cognição sumária, reconhece-se a prova sumária da 

posse dos Embargantes sobre o imóvel penhorado, assim a determinar o 

sobrestamento dos atos expropriatórios, como consequência da aparente 

inexistência de responsabilidade patrimonial deles sobre a dívida 

executada nos autos apensos.

Decido.

Pelo exposto, RECEBO os presentes Embargos de Terceiro opostos por 

Rafael Antonio Siquinelli Fancelli e Raquel Malvina Schenkel Fancelli.

DEFIRO o pedido liminar aduzido pela Embargante para DETERMINAR a 

suspensão dos atos expropriatórios que tenham por objeto o imóvel já 

penhorado.

 JUNTE-SE cópia da presente decisão nos autos da mencionada 

execução, a fim de impedir o prosseguimento da expropriação do imóvel.

Sem prejuízo, CITE-SE a Embargada para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente contestação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 23 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 123985 Nr: 2885-55.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelina Gabriela Pereira Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPICALQUIS 

MASCHIO - OAB:9118/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido de auxílio-doença aduzido pela 

Requerente para condenar o Requerido ao pagamento das parcelas 

vencidas, a partir da cessação do benefício de auxílio-doença, em 31 de 

julho de 2016.As prestações em atraso deverão ser pagas de uma única 

vez, às quais incidirão os índices de correção monetária e juros 

moratórios previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.DETERMINO 

ainda, que o Requerido implante, de imediato, o benefício previdenciário de 

auxílio-doença, com renda mensal inicial de 91% do salário de benefício, 

não podendo ser inferior a um salário mínimo.Oficie-se ao posto do INSS 

em Cuiabá/MT, por meio da APS/ADJ, devendo ser encaminhada cópia 

desta sentença, acompanhada dos seguintes documentos da parte 

Autora: CPF, Carteira de Identidade e, também com o seu endereço, como 

recomendado no Ofício Circular nº 482/2005 – CGJ/DJA. Sem custas. 

CONDENO, por fim, o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, 

que fixo em 10% sobre as prestações em atraso, nos termos do art. 85, § 

3º, I, do CPC, e da Súmula 111/STJ. Sem reexame necessário, conforme 

dispõe o artigo 496, § 3°, do Código de Processo Civil. P.I.C. Campo 

Verde/MT, 14 de maio de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 94945 Nr: 2340-53.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Portes Júnior - 

OAB:10.772/MT, Sandra Roberta Montanher Brescovici - OAB:7366 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 Isso posto, a fim de bem atender às necessidades do menor, JULGO 

inteiramente improcedentes os pedidos aduzidos nos autos, dando a lide 

resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do NCPC.Condeno o 

Requerente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, desde 

logo arbitrados em R$ 5.008,36, na forma do item 19 da Resolução 

96/2007 da OAB/MT, mas de exigibilidade suspensa dada a 

gratuidade.Certificado o trânsito em julgado, OFICIE-SE ao Conselho Tutelar 

a fim de que tomem as providências necessárias ao acompanhamento e 

desenvolvimento do menor. Após, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. P.I.C.Campo Verde/MT, 15 de maio de 2018.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 133933 Nr: 7814-34.2017.811.0051

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristina Paes de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, julgo totalmente 

improcedentes os pedidos aduzidos pela Requerente, dando à lide 

resolução de mérito.Sem custas e sem honorários. Cumpridas todas as 

determinações, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. 

P.I.C.Campo Verde/MT, 14 de maio de 2018.André Barbosa Guanaes 
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SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 132545 Nr: 7186-45.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Acacio Bebiano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO a produção de prova pericial trabalhista.Assim, NOMEIO como 

perito em engenharia e segurança do trabalho o senhor Walter Rigolino 

CREA – 060.119285-1, (...) .Caberá ao Sr. Perito responder aos quesitos 

que as Partes eventualmente apresentarem.Por se tratar o Requerente de 

beneficiário de gratuidade de Justiça, os honorários periciais deverão 

fixados nos termos da Resolução 232 do CNJ(...), FIXO os honorários 

periciais em R$ 1.850,00.Dessa forma, no prazo de 5 (cinco) dias, 

INTIME-SE o Perito para que se manifeste quanto ao valor dos honorários 

periciais fixados pelo Juízo.Em aceitando o encargo, INTIMEM-SE as 

Partes, na pessoa de seus ilustres Procuradores, para que, no prazo 

comum de prazo de 15 (quinze) dias, digam sobre a nomeação, e 

apresentem seus próprios quesitos (art. 465, § 1º, do NCPC). Na 

oportunidade, deverá ainda, a Parte Requerente dizer sobre o valor 

apresentado (art. 465, § 3º, do NCPC).Sem prejuízo, no mesmo prazo, em 

entendendo pertinente, as Partes deverão indicar os assistentes 

técnicos.Após, INTIME-SE o Perito para que promova o exame necessário 

respondendo os quesitos formulados pelo juízo e aqueles eventualmente 

apresentados pelas Partes, no prazo de 60 (sessenta) dias.O Perito 

deverá informar o Juízo, com prazo mínimo de 15 (quinze) dias, a data da 

realização da perícia. A Secretaria deverá promover a intimação das 

Partes acerca da data da perícia (art. 474 do NCPC), independentemente 

de manifestação judicial posterior. Juntado o laudo, INTIMEM-SE as Partes, 

por meio de seus Procuradores, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

seus Assistentes Técnicos juntem seus pareceres respectivos (art. 477 

do NCPC).Não havendo impugnação à perícia, INTIMEM-SE as Partes para 

que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentem suas alegações 

finais. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 14 de maio de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 133792 Nr: 7767-60.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Cezar Cenedese

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido aduzido pela Parte Requerente para CONDENAR o 

Requerido ao pagamento das parcelas vencidas, incluindo décimo-terceiro 

salário, a partir da data do requerimento administrativo, em 24 de abril de 

2017.As prestações em atraso deverão ser pagas de uma única vez, às 

quais incidirão os índices de correção monetária e juros moratórios 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. DETERMINO ainda, 

que o requerido implante, em 10 dias a partir do trânsito em julgado da 

sentença, o benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de 

contribuição, com renda mensal inicial de 100% do salário de benefício, 

ressalvado o manejo do fator previdenciário, ou da regra contida na 

Medida Provisória 676/2015, devendo-se aplicar a regra que for mais 

benéfica ao Requerente. Para tanto, OFICIE-SE ao posto do INSS em 

Cuiabá/MT, por meio da APS/ADJ, devendo ser encaminhada cópia desta 

sentença, acompanhada dos seguintes documentos da parte autora: CPF, 

Carteira de Identidade e, também com o seu endereço, como recomendado 

na Recomendação 04/2012 do CNJ e Portaria Conjunta PGF/INSS nº 

83/2012. CONDENO, por fim, o Requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre as prestações em atraso (Súmula 

111/STJ). Sem custas. Sem reexame necessário, conforme dispõe o artigo 

496, § 3°, do Código de Processo Civil. P.I.C.Campo Verde/MT, 14 de maio 

de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 123104 Nr: 2503-62.2017.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francilene Bezerra da Paz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu Pinhatti Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Luciano Bauermeister - 

OAB:7328/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9277/MT

 Autos n° 2503-62.2017.811.0051 - 123104

Embargos à Execução

Despacho.

Vistos etc.

Sendo de conhecimento desse Subscritor o falecimento do Embargado 

Dirceu Pinhatti Mendes, reconhece-se a suspensão do feito, 

independentemente de manifestação judicial, na forma do art. 313, I do 

Novo Código de Processo Civil.

Assim, a fim de bem instruir o feito, OFICIE-SE ao Cartório do 2º Serviço 

Notarial e de Registro Civil Nesken solicitando cópia da Certidão de óbito do 

Embargado.

Após, INTIME-SE a Embargante para o que de direito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 14 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 109036 Nr: 2113-29.2016.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. Norton de Oliveira & Cia Ltda EPP, Sérgio Norton de 

Oliveira, Sonia Maria de Andrade de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2113-29.2016.811.0051 - 109036

Embargos

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito tenha sido triado para sentença, há nos autos especial 

circunstância que impede o julgamento do mérito. É que, embora os 

Embargantes tenham alegado excesso de exceção, não carrearam aos 

autos a demonstração do excedente.

A toda evidência, nos termos do art. 917, §§ 3º e 4º, do Novo Código de 

Processo Civil, só se receberão os embargos que pretendam a discussão 

do montante da dívida se a inicial correspondente se fizer acompanhar 

dos cálculos de atualização da dívida, ao final apresentando o valor 

efetivamente devido. Veja:

“Art. 917 (...)

§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia 

quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o 

valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e 

atualizado de seu cálculo.

§ 4o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, 

os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso 

de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não 

examinará a alegação de excesso de execução.”

Embora a lei pareça exigir a rejeição liminar, em consideração aos novos 

princípios processuais, notadamente os que se referem à não surpresa e 

à cooperação, impõe-se que, antes, seja dada ciência ao autor para que, 

querendo, proceda à devida emenda.

Assim, INTIMEM-SE os Embargantes, na pessoa de seu ilustre Procurador, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem os cálculos de 

correção da dívida, ao final apontando o valor verdadeiro de sua 
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obrigação, sob pena de extinção do feito.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 14 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 115686 Nr: 4998-16.2016.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Sérgio Pollis, Pedro Vanderlei Bataielo Cassiano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Karine de Oliveira Trasel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdir Ariones Pimpinati Júnior 

- OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Pereira de Moura - 

OAB:10788-MT

 Autos n° 4998-16.2016.811.0051 - 115686

Embargos à Execução

Despacho.

Vistos etc.

Nos termos do art. 350 do NCPC, INTIMEM-SE os Embargantes, para que, 

querendo, e no prazo 15 dias manifestem-se à respeito da impugnação 

aos embargos oferecida pela Embargada.

Na oportunidade, deverá indicar as provas que pretende produzir.

 Após, INTIME-SE a Embargada para que, querendo, no prazo de 10 (dez) 

dias, também indique as provas que pretende produzir.

Depois, CONCLUSOS, inclusive para, em sendo pertinente, julgamento 

imediato da lide.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 14 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 125328 Nr: 3496-08.2017.811.0051

 AÇÃO: Prestação de Contas - Oferecidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberto da Rocha, Américo Matsui, ANSELMO ROGELIN, 

Anna Maria Tovo Di Loreto, Angelica Aryane Mezzomo, Armindo Rizzi, 

Irineu Stein, Argemira Ramos Pereira, Luiza Mitie Tsuruta, Nelson 

Rodrigues dos Santos, Rosa Maria Rebolho de Brito, Regis Kaefer, 

Terezinha Buratto Mezzomo, Hilton José de Souza, ANTONIO VICENTIN , 

Maria Ilsa Parron Ruiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRF S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, em atenção ao impulsionamento por certidão ref. 29, 

que foi reagendado pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, o dia 25/06/2018, às 13h00min, para realização da audiência de 

Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144827 Nr: 2580-37.2018.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Stella Maris Tibourski Andreis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney José Matiotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:3610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE MATIOTTI NETO - 

OAB:17879

 Assim, RECEBO os embargos opostos por Stella Maris Tibourski Andreis 

em face de Sidney José Matiotti.DEIXO de conferir efeito suspensivo aos 

embargos, pois que, à falta de descrição de perigo concreto de lesão, não 

se atende aos já mencionados dispositivos legais.A fim de bem assegurar 

o atendimento à diretriz da não suspensão do feito, DETERMINO o 

desapensamento dos autos, assim permitindo o livre trâmite da execução. 

Na capa da execução, porém, ANOTE-SE a existência dos presentes 

embargos, destacando-se seu número e código.CITE-SE o Embargado 

para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

resposta.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 11 de maio de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142221 Nr: 1382-62.2018.811.0051

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacqueline Izolde Lehnen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco da Amazonia S/A, Vitalino Fernando 

Lehnen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/O, NILTON MASSAHARU MURAI - OAB:16783/O

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo legal, apresentar manifestação quanto à 

impugnação aos embargos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 123588 Nr: 2694-10.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias de Souza Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arivaldo Guimarães da Costa 

Junior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2694-10.2017.811.0051 - 123588

Ação Civil Pública

Sentença.

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente ação 

civil pública visando à imposição de obrigação de não fazer e desfavor de 

Elias de Souza Filho, referente a não realização do evento denominado 

vaquejada.

Em prévia audiência de conciliação, o Requerido informou a entrada em 

vigor da Emenda Constitucional nº. 96, de modo a autorizar a prática 

esportiva.

O Requerente, então, pediu a extinção do processo pela perda 

superveniente do interesse de agir.

É o relato do necessário. Decido.

A promulgação e entrada em vigor da Emenda Constitucional nº. 96 

equivale à perda superveniente do interesse processual, já que, a prática 

foi expressamente autorizada por lei.

Isso posto, DECLARO extinto o feito, pela superveniente falta de interesse 

processual, na forma do art. 485, VI, do NCPC.

Sem custas ou honorários.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 03 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 145432 Nr: 2845-39.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: AE Comércio e Representações LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso, 

Procuradoria Geral do Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE AUTORA DA DECISÃO DE REF. 15: "Diante do exposto, 

com amparo na fundamentação acima, DECIDO: a) DEFIRO o pedido de 

tutela de urgência, para DETERMINAR a sustação do protesto realizado no 

título nº 2017471591 com data limite para pagamentos em 13/04/2018 ou 

dos seus efeitos, até que sobrevenha decisão em contrário, condicionada 

a prestação de caução idônea. a.1) Prestada a caução, OFICIE-SE 

imediatamente à titular do 2º Serviço Notarial e Registral Nesken, desta 

comarca de Campo Verde/MT, para se abster de lavrar o referido protesto 

ou sustá-lo caso já tenha se efetivado, até decisão judicial em contrário, 

instruindo-se a referida ordem com a presente decisão e os documentos 

pertinentes. b) CITE-SE a parte requerida, na pessoa seus procuradores 

(art. 75, II, NCPC), por carta precatória, para apresentar contestação, no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC), sob de pena de serem 

havidas como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte 

autora. REGISTRE-SE, ainda, a advertência do art. 341 do NCPC. c) 

Apresentada na peça contestatória quaisquer das matérias elencadas no 

art. 338, do NCPC, desde já, FACULTO ao autor no prazo de 15 (quinze) 

dias a alteração da petição inicial, adotando-se as providências do art. 

339, no NCPC;

d) AUTORIZO o parcelamento das custas e taxas judiciárias iniciais em até 

06 (seis) parcelas. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Campo Verde, 11 de maio de 2018. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 13865 Nr: 3332-63.2005.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gelci Maria da Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liliane Campanelli Ohara - 

OAB:

 INTIMO a parte autora para requerer a expedição de alvará indicando as 

respectivas contas, no prazo de cinco dias sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 145319 Nr: 2793-43.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regiane Rodrigues Teixeira, Nycollas Rodrigues Lima 

Barreto, Kaynne de Oliveira Barreto, Kaycke Taigaro Barreto Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hyundai Motor Brasil Montadora e Automóveis 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Lorenzzatto - 

OAB:20692/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado GABRIEL LORENZZATTO, OAB/MT 20.692-O, para 

comparecer, bem como, apresentar sua cliente REGIANE RODRIGUES 

TEIXEIRA, na audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 

05/07/2018, às 16h45min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 141135 Nr: 900-17.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lojas Renner S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Lorenzzatto - 

OAB:20692/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado GABRIEL LORENZZATTO, OAB/MT 20.692-O, para 

comparecer, bem como, apresentar sua cliente ADRIANA FERREIRA DA 

SILVA, na audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 

05/07/2018, às 16h15min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, deste Fórum.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 33727 Nr: 274-42.2011.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcrean dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ramos de Souza, Ivanilde Santos Ramos, 

Orenides dos Santos, Durcelena Rosa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miguel Juarez Romeiro Zaim - 

OAB:4.656, Victor Guimaro Sakitani - OAB:20.336

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leví Moroz - OAB:6402-A/MT, 

Marise Soares Guimarães de Souza - OAB:7846

 INTIMO as partes que a sentença transitou em julgado."....Com o trânsito 

em julgado da presente sentença, INTIMEM-SE as partes para, querendo, 

deem início a fase de cumprimento de sentença, ocasião em que poderão 

diligenciar na busca da apuração do valor do terreno objeto da presente 

ação. Em caso de silêncio, observadas as formalidades legais, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 72823 Nr: 1812-24.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Algodoeira Zandonadi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefônica Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Luciano Bauermeister - 

OAB:7328/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miriam Gonçalves Barbosa - 

OAB:11795/MT, Raffaela Santos Martins - OAB:

 INTIMO a parte autora que o feito foi desarquivado, após cinco dias 

retornará ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 113023 Nr: 3880-05.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Chalé Pré-Moldados Ltda, Adilson Barbieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Sefaz - Secretaria de 

Fazenda do Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raul Cláudio Brandão - 

OAB:19145/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora, na pessoa de seu procurador, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca da carta precatória devolvida sem 

o devido cumprimento, juntada na Ref. 23, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 31696 Nr: 1808-55.2010.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene Companhoni da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:

 INTIMO a parte autora para impugnar a contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati
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 Cod. Proc.: 143531 Nr: 2003-59.2018.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADD Tex Importadora e Exportadora Ltda, Alberto Luiz 

Burani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Paulo dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Emidio Cezar - 

OAB:16426/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE AUTORA DA DECISÃO DE REF. 12: "Diante do exposto, 

com amparo na fundamentação acima, DECIDO:

a) INDEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada. (...)"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 92129 Nr: 1382-67.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lídia Caires dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para manifestar-se acerca da carta precatória 

anexada à ref. 52, bem como para informar o endereço atual da autora, 

prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 136351 Nr: 8943-74.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleonice Solange dos Santos da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ 

- OAB:8028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para impugnar a contestação no prazo legal, 

querendo.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 133405 Nr: 7581-37.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paula Marinho de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15616

 Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para 

ABSOLVER a Acusada Paula Marinho de Queiroz, brasileira, solteira, 

Auxiliar de Analista, nascida em 23/03/1986, natural de Guiratinga/MT, filha 

de Paulo Rubens Alves de Queiroz e Neuracy Marinho de Queiroz, com 

fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.Por corolário, 

REVOGO a prisão domiciliar da acusada Paula Marinho de Queiroz. Para 

tanto, EXPEÇA-SE o competente alvará de soltura, salvo de por outro 

motivo tiver que permanecer presa.PROCEDA-SE a restituição do valor 

apreendido (p. 86 do Inquérito Policial) à ré Paula. Não sendo reclamado no 

prazo de 90 dias, determino sua transferência para o Banco do Brasil, 

conta 35.194-6, agência 3037-6, que deverá ser revertido em prol das 

entidades a serem beneficiadas.Os objetos já foram destinados na ação 

penal n° 3566-25.2017.811.0051 – código 125452.OFICIE-SE à autoridade 

policial para que, caso ainda não tenha sido feita, seja procedida à 

imediata incineração da substância entorpecente apreendida, reservando 

porção suficiente para eventual contraprova, lavrando-se o respectivo 

auto circunstanciado, devendo ser juntado aos autos.Publique-se.Da 

sentença, intime-se o Ministério Público, o Advogado, por meio do DJE, e a 

Acusada, pessoalmente.Sem custas.Após o trânsito em julgado, 

comunique-se a sentença ao Instituto de Identificação e ao Cartório 

Distribuidor, expedindo-se as comunicações necessárias. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 15 de maio de 

2018.Caroline Schneider Guanaes SimõesJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 29764 Nr: 3833-75.2009.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Carneiro Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio Nishiyama - 

OAB:OAB/MT 12.919, José Eduardo Polisel Gonçalves - 

OAB:12.009/MT

 Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

estatal a fim de:1. CONDENAR o Acusado Wagner Carneiro Leite, 

brasileiro, casado, nascido em 09/08/1951, na cidade de Alfenas/MG, filho 

de Leopoldo Leite e Julia Carneiro Leite, residente na Avenida Cidade do 

México, nº 523, bairro Jardim das Américas, Cuiabá - MT, nas penas do 

artigo 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, pelo primeiro fato;2. 

EXTINGUIR a punibilidade do réu Wagner Carneiro Leite, já qualificado, em 

razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos artigos 

107 e 109, inc. V, ambos do Código Penal, em relação ao crime previsto no 

artigo 303, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, pelo segundo fato

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 146761 Nr: 3329-54.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo dos Santos Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Lorenzzatto - 

OAB:20692/0

 Autos n° 3329-54.2018.811.0051 (146761)

Carta Precatória

Decisão.

Vistos etc.

Recebo a presente Carta precatória, uma vez que de acordo com os 

requisitos legais.

 Designo audiência para interrogatório do acusado DANILO DOS SANTOS 

MATOS para realizar-se no dia 29 de agosto de 2018, às 13h50min.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a data aprazada.

Intime-se o Acusado.

Cientifique-se o Ministério Público, pessoalmente, e o Advogado 

constituído, via DJE.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 15 de maio de 2018

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 146834 Nr: 3354-67.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Fontana Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando de Matos Borges - 

OAB:11068-B, Vinicius Pulido Guadanhin - OAB:11006-B

 Autos n° 3354-67.2018.811.0051 (146834)

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

Recebo a presente Carta Precatória.

Designo audiência para inquirição da testemunha ANGELA GUERREIRA DA 

SILVA para realizar-se no dia 29 de agosto de 2018, às 14h15min.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a data aprazada.
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Intime-se a testemunha.

Cientifique-se o Ministério Público, pessoalmente, e o Advogado 

constituído pelo réu, via DJE.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 15 de maio de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000459-19.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOELY GUARIM FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia Data: 26/06/2018 Hora: 14:00hs, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-84.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NATURAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO CAMOZZI NETO OAB - GO16846 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA DE SOUZA LIMA FROZZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia Data: 02/07/2018 Hora: 16:00hs, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010946-31.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS SANTOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

GUSTAVO REZENDE MITNE OAB - PR52997 (ADVOGADO)

PAULO BIZ FARIA OAB - PR75679 (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010946-31.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS SANTOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

GUSTAVO REZENDE MITNE OAB - PR52997 (ADVOGADO)

PAULO BIZ FARIA OAB - PR75679 (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010946-31.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS SANTOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

GUSTAVO REZENDE MITNE OAB - PR52997 (ADVOGADO)

PAULO BIZ FARIA OAB - PR75679 (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000544-73.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AIRSON DOMINGOS DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Vanderlei Cardoso (REQUERIDO)

MARIA VALDECIR DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia Tipo: Conciliação Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 03/07/2018 Hora: 09:40 , na sede do Juizado Especial 

Cível e Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000790-35.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SOUSA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA Intimo a parte requerente, na pessoa de 

seu procurador, para, no prazo legal se manifestar do pagamento juntado 

aos autos. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000303-02.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RONIMAR CAETANO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Autos nº 

1000303-02.2016.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Diante da 

manifestação do Reclamante, arquive-se o feito. Às providências. Campo 

Verde-MT, 16 de maio de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010227-15.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NEUDI ANTONIO CASTANHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO PANOSSO OAB - MT6136/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FELICI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Despacho. Vistos etc. Informado o endereço do Banco Daycoval S/A, 

consoante petição de ID 11769811, cumpra-se o determinado na decisão 

de ID 9430566, intimando-se a mencionada instituição financeira para que 

deposite em juízo eventual saldo do executado. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 16 de maio de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010038-71.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA VOLANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROVERSI OAB - MT0008072A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (ADVOGADO)

Max Paulo de Sousa e Silva OAB - MT0013965A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010038-71.2015.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito em execução, conforme pedido de ID 4879455. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem 

o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 

16 de maio de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-94.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON VEDOVATTO (REQUERENTE)

CLAUDINO VEDOVATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT0018498A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURA BEATRIZ OLIVEIRA COELHO OAB - MT20200/O (ADVOGADO)

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT0004937A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000217-94.2017.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Defiro o 

pedido aduzido pelo Reclamante. Assim, DESIGNO audiência de instrução 

e julgamento para o dia 07 de junho de 2018, às 13:00 horas (Mato 

Grosso). Intimem-se as Partes para que compareçam à audiência, 

consignando-se as advertências de praxe. Intimem-se as testemunhas, 

caso arroladas. Intimem-se, ainda, os doutos Advogados. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 16 de maio 

de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000751-38.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ADRIANO PAMPLONA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000751-38.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

crédito, conforme pedido de ID 12010306. Fica a parte executada 

advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

16 de maio de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011190-57.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ORMOND UTSCH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUDNEIA FREITAS ARRUDA OAB - MT0013136A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA (EXECUTADO)

CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA BARBOSA OAB - SP0206319A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8011190-57.2015.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Cumpra-se integralmente o determinado na decisão 

de ID 11672751, considerando o valor do débito apresentado pela 

Exequente por meio da petição de ID 11713038, bem como observando 

que deverá ser expedir carta de intimação para cumprimento de sentença 

em face da segunda executada. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 16 de maio de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000247-66.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:
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WEHERBERTY PEREIRA BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VENTURA ALONSO PIRES OAB - SP132321 (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000247-66.2016.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

crédito, conforme pedido formulado pela parte Exequente (ID 11844236). 

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez 

por cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

16 de maio de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000150-66.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DE JESUS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT0018498A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELSON PAULO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000150-66.2016.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

crédito, conforme pedido formulado pela parte Exequente (ID 11451726 e 

11541717). Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não efetuado o pagamento 

voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova 

intimação do credor, poderá a parte exequente efetuar pedido de penhora 

on line (bacenjud). Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e 

transcorrido o prazo do art. 523, a parte exequente poderá requerer 

diretamente à serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 517 

do CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 16 de maio de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-47.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDINALDO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT0011003S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000009-47.2016.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Data máxima 

vênia ao subscritor do pedido de ID 11324980, o presente processo já se 

encontra devidamente sentenciado e com trânsito em julgado (ID 

9890686), sendo impossível republicar o ato. Cumpra-se integralmente o 

determinado na sentença proferida nos autos, arquivando-se o presente 

feito. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde-MT, 16 de maio de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010858-90.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO DUARTE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010858-90.2015.8.11.0051 Execução de Título Judicial 

Despacho. Vistos etc. Compulsando detidamente o presente feito. 

Observa-se que o Executado não foi intimado para pagamento do débito. 

Entretanto, em consulta ao SIEL, foi possível localizar eventual endereço 

do executado, cujo extrato encontra-se anexo. Assim, INTIME-SE o 

Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, apresente planilha atualizada 

do débito. Em seguida, INTIME-SE o Excutado(a) para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor do débito em execução, conforme pedido de 

ID 4879455. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não efetuado o pagamento 

voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova 

intimação do credor, poderá a parte exequente efetuar pedido de penhora 

on line (bacenjud). Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e 

transcorrido o prazo do art. 523, a parte exequente poderá requerer 

diretamente à serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 517 

do CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 16 de maio de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010594-73.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA SELESTNO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010594-73.2015.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. 

Considerando os princípios que regem os Juizados Especais, DEFIRO a 

suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias. Ressalta-se que 

caberá à Exequente a indicação de bens livres da Executada no referido 

prazo, independentemente de intimação nesse sentido, sob pena de, ao 

final, julgar-se extinção, nos termos do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 06 de abril de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000857-97.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR PEREIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 16 de maio de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010947-84.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TITO QUARANTANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010947-84.2013.8.11.0051 Cumprimento de sentença 

Sentença. Vistos etc. Cuida-se de execução de título judicial/cumprimento 

de sentença em face da Executada OI S/A. É de amplo conhecimento 

público que a Executada OI S/A está em recuperação judicial, em 

processamento pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital 

do Estado do Rio de Janeiro, nos autos n. 0203711-65.2016.8.19.0001, o 

qual foi deferido em 29 de junho de 2016. Igualmente, é cediço que foi 

realizada, no dia 19/12/2017, a Assembleia Geral de Credores do Grupo 

Oi, ora Executada, oportunidade em que foi aprovado o Plano de 

Recuperação Judicial apresentado. Logo, em 08/01/2018, o MM. Juízo da 

7ª Vara do Estado do Rio de Janeiro, proferiu decisão homologando o 

Plano de Recuperação Judicial aprovado, o qual foi publicado em 

05/02/2018, para, assim, conceder a recuperação judicial do Grupo Oi. 

Considerando que o plano de recuperação judicial do Grupo foi aprovado 

pela Assembleia Geral de Credores e homologado pelo Juízo competente, 

todos os créditos, cujo fato gerador seja anterior a 20/06/2016, nele 

incluídos foram novados, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/05, 

devendo, por corolário, ser pagos na forma prevista no plano de 

recuperação judicial. - DOS CRÉDITOS GERADOS ANTES DE 20.06.2016: 

Quanto aos créditos que possui fato gerador anterior ao processamento 

da recuperação judicial, o E. Superior Tribunal de Justiça solidificou o 

entendimento de que após a aprovação do plano de recuperação judicial 

pela assembleia geral de credores e a posterior homologação pelo juízo 

competente, o que já foi realizado, deverão ser extintas as execuções 

individuais, tendo em vista que os credores receberão os valores na 

forma do PRJ aprovado. A par disso, nos termos da cláusula 4.5 do PRJ 

(“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais deverão 

escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos créditos 

através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo Oi. “A 

novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado 

o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas 

contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas” 

(REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 8/06/2015) “prosseguimento da 

execução individual de um crédito existente ao tempo do ajuizamento do 

pedido de recuperação judicial, mas não incluído no quadro geral de 

credores (QGC)”, seria possível a prorrogação da suspensão nos casos 

em que o credor preterido não promova habilitação retardatária tampouco 

retificação do quadro geral de credores (QGC), optando por prosseguir 

com a execução individual após encerrada a recuperação judicial (REsp 

1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 03/02/2017). Isso dito, não há outro 

caminho senão a extinção deste feito, em razão da novação do crédito 

objeto desta demanda, o qual já deverá ser listado no quadro Geral de 

Credores da Recuperação Judicial do Grupo Oi, caso ainda não tenha sido 

feito, mediante Habilitação Retardatária. Ante o exposto, DECLARO a 

incompetência deste Juízo para dar prosseguimento a presente 

execução/cumprimento de sentença, e, em consequência, determino a 

EXTINÇÃO desse feito, na forma acima mencionada. Intimem-se as partes, 

arquivando-se os autos em seguida. Sem custas e sem honorários 

advocatícios. Proceda-se as anotações estilares. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 16 de maio de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001287-49.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KEMERSON DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEYIR SILVA BAQUIAO OAB - MG0129504A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001287-49.2017.811.0051 Polo Ativo: KEMERSON DOS SANTOS 

OLIVEIRA Polo Passivo: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE 

CRÉDITO LTDA Vistos e examinados. Dispenso o relatório, como permite o 

art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por 

KEMERSON DOS SANTOS OLIVEIRA contra BRASIL CARD 

ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA objetivando 

recebimento de indenização. Extrai-se do termo de conciliação (Id 

11802321) que a parte Autora devidamente intimada (id 11307010) 

conforme consta aos autos, não compareceu em audiência, informando 

sua ausência com fundamento na impossibilidade do advogado 

comparecer em audiência em virtude de doença que estava acometido, 

conforme atestado em anexo (Id 11799871). Todavia, entendo que 

referido pedido não demonstra ou atesta de forma a incapacidade do 

Autor em comparecer em audiência conciliatória, sendo desta forma, 

injustificáveis os motivos de sua ausência, motivo pelo qual, resta nítido 

que o Autor deveria ter comparecido em audiência a teor do que dispõe o 

Enunciado nº 20 FONAJE. Diante disso, ante ausência da parte 

interessada em audiência de conciliação, é de impor a extinção do feito, 

conforme autoriza o artigo 51, I da Lei 9.099/95 e como consequência a 

condenação às custas, conforme determina o Enunciado 28 do FONAJE, 

vejamos: Enunciado 28 – Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas. No mesmo, sentido tem se posicionado a Turma Recursal do 

Estado de Mato Grosso, vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal Temporária Recurso 

Inominado nº 0069103-89.2015.811.0001 Origem: Primeiro Juizado 

Especial Cível de Cuiabá-MT Recorrente: Josiane Queli Oliveira Pires 

Recorrida: Negresco S.A. - Crédito Financiamento e Investimento. EMENTA 

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE REQUERENTE NA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO 

NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. 

ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO PROVIDO. Não 

comparecendo a parte requerente a qualquer das audiências do 

processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 

9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, 

da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” (Enunciado 28 

do FONAJE). Sentença mantida. VOTO Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia Turma: A douta magistrada que 

prolatou a sentença analisou com percuciência as alegações das partes e 

as provas dos autos, aplicando com justeza o direito. Assim, a sentença 

deve ser mantida. Transcrevo excertos da respeitável sentença: “(...) A 

parte promovente, embora devidamente intimada para a audiência de 
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conciliação, deixou de comparecer e não apresentou qualquer justificativa. 

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória e, 

nesse sentido, dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional 

dos Juizados Especiais: ?O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.? Em caso de ausência da parte promovente, em qualquer das 

audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 prevê a extinção do 

processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo?. JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em consequência, condeno a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado nº 28, do FONAJE. (...)” Acrescento, ainda, que o 

fato da parte recorrente se declarar pobre na forma da lei não tem o 

condão de afastar a condenação ao pagamento das custas processuais. 

Não tendo ela comparecido à sessão de conciliação sem apresentar 

justificativa prévia para sua ausência, imperiosa a extinção do processo 

com fundamento no artigo 51, I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da 

parte ao pagamento das custas processuais, conforme Enunciado 28 do 

Fórum Nacional de Juizados Especiais. Pelo exposto, nego provimento ao 

recurso. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

ficando suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de 

custeio das despesas do processo, tendo como limite temporal a 

ocorrência da prescrição. É como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de 

Direito/Relator. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

691038920158110001/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). Assim, outro caminho não há, 

senão a extinção do feito sem resolução do mérito em face da ausência 

injustificada da parte Autora. I - Dispositivo Diante do desinteresse 

demonstrado pela parte Autora, que, embora devidamente intimada (Id 

11307010), não compareceu à audiência de conciliação (id 11802321), 

com fundamento no art. 485, inciso III do CPC c/c o art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito. CONDENO a parte Autora ao pagamento de custas 

processuais que fixo no valor de R$ 376,85 e taxa no valor de R$ 128,27, 

a teor do Enunciado 28 do FONAJE. Transitada esta em julgado, 

arquivem-se os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 12 de março de 2018. 

Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. ACOLHO na 

íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo, conforme 

evento anterior. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 16 de maio de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001054-52.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EVELLEN CRISTINA FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 16 de maio de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000319-19.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON SILVA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO)

DANIELA IVO DOS SANTOS OAB - MT20489/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000319-19.2017.811.0051 Polo Ativo: EDIMILSON SILVA LEITE Polo 

Passivo: AGUAS DE CAMPO VERDE S.A Vistos em correição. Cuida-se de 

embargos de declaração manejados por AGUAS DE CAMPO VERDE S.A, 

alegando, em suma, que ocorreu omissão na referida sentença no tocante 

analise de preliminar de ilegitimidade ativa. Inicialmente, cumpre ressaltar 

que os embargos declaratórios possuem finalidade específica, 

expressamente delimitada pelo artigo 48, da Lei 9.099/95: Caberão 

embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. No caso posto à liça, aduz 

a parte embargante que há omissão em relação à analise da ilegitimidade 

ativa da Embargada. Neste passo, verifica-se que o embargante suscita a 

hipótese de elementos essenciais de qualquer sentença contido no artigo 

489 do Código de Processo Civil, sendo que uma desta, deve o Juiz 

“enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes”, porém, 

equivocada está sua fundamentação neste sentido, pois o Enunciado 162 

do FONAJE determina claramente a não aplicabilidade do referido 

dispositivo processual nas decisões do Juizado Especial Cível, a titulo 

ilustrativo, cito o Enunciado em questão: ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). (Grifei). Todavia, analisando-se os autos 

observa-se que os embargos não devem ser acolhidos, uma vez que a 

Embargante incorreu em revelia quando da sua ausência na audiência de 

conciliação, conforme consta no termo (Id 6096828). Neste sentido, o 

Enunciado nº 20 e 78 do FONAJE prescreve o seguinte: ENUNCIADO 20 – 

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. ENUNCIADO 78 – O 

oferecimento de resposta, oral ou escrita, não dispensa o comparecimento 

pessoal da parte, ensejando, pois, os efeitos da revelia. Neste passo, a 

omissão arguida não tem nenhuma pertinência, pois o que na verdade 

busca o embargante é adequar a decisão aos seus interesses. Em não 

havendo obscuridade, contradição, omissão ou dúvida a ser sanada, os 

embargos não merecem acolhimento. Nesse sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. MESMO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, SOMENTE 

SÃO CABÍVEIS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS HIPÓTESES 

RESTRITAS DO ART-535, I E II, DO CPC. INEXISTINDO OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO, DEVE SER REJEITADO, 

POIS NÃO E ELE MEIO HÁBIL PARA O REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS 

REJEITADOS. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 70006372171, PRIMEIRO 

GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: 

HENRIQUE OSVALDO POETA ROENICK, JULGADO EM 06/06/2003) 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART.535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO 

SERVEM PARA REDISCUTIR O MÉRITO DA CAUSA, NEM PARA RENOVAR 

OU REFORÇAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO E NEM PARA 

EXPLICITAR DISPOSITIVOS DE LEI, ESPECIALMENTE SE A LIDE FOI 

FUNDAMENTADAMENTE SOLVIDA. O JULGADOR NÃO ESTA OBRIGADO 

A RESPONDER A TODAS AS ALEGAÇÕES DOS LITIGANTES. HIPÓTESES 

DO ART.535 DO CPC QUE NÃO SE CARACTERIZAM. MESMO OS 

CHAMADOS EMBARGOS COM FINS DE PRE-QUESTIONAMENTO ESTÃO 

SUJEITOS AOS LINDES DO MESMO ART.535 DO CPC. EMBARGOS 

REJEITADOS. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 70006220131, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: ADÃO 

SÉRGIO DO NASCIMENTO CASSIANO, JULGADO EM 20/06/2003). Posto 

isso, e por tudo mais que consta dos autos, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, vez que não incide em nenhuma das hipóteses do art. 

1.022 do CPC. REABRO o prazo para interposição de recurso, nos termos 

da lei. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 

da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 12 de março de 2018. 

Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 410 de 806



__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 16 de maio de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000467-30.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON ERHARDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000467-30.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A Executada 

efetuou depósito judicial do valor da condenação, requerendo, portanto, a 

extinção da ação (ID 11704228). A parte Exequente, por sua vez, 

concorda com o valor depositado e pugna pelo seu levantamento (ID 

11988449). É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo 

Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face 

à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento do valor depositado no ID 11704228 em favor da parte 

Exequente, em conta indicada por ela, nos termos da petição de ID 

11988449. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 16 de maio de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010085-79.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AVELINO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010085-79.2014.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Executada concordou com o valor penhorado, conforme se verifica no ID 

11826294. A parte Exequente, por sua vez, por meio da petição de ID 

11847448, pugnou pelo levantamento dos valores depositado (ID 148502) 

e penhorado (ID 10902037). É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe o 

artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o 

exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com 

fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Efetue-se o levantamento dos valores depositado (ID 148502) e 

penhorado (ID 10902037), em favor da parte exequente, em conta 

indicada por ela, nos termos da petição de ID 11847448. Transitada em 

julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Campo Verde-MT, 16 de maio de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001288-34.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001288-34.2017.811.0051 Polo Ativo: CASSIO DA SILVA RIBEIRO Polo 

Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por CASSIO DA 

SILVA RIBEIRO contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando indenização 

por danos morais por ter seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes, 

bem como a declaração de inexistência do débito. A parte requerida em 

peça defensiva suscita preliminares de perda de objeto da ação, ausência 

de documentos indispensáveis e inversão do ônus da prova, no mérito, 

afirma à legitimidade da cobrança e regularidade na contratação juntando 

contrato assinado, documentos pessoais, fatura e relatório de chamada, 

defende o exercício regular de direito, a inexistência de danos morais, 

entende pelo descabimento da inversão do ônus da prova, requerendo 

ainda a improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar As preliminares suscitada 

pela Requerida se confunde com o mérito e com ele serão analisadas, 

motivo pelo qual, afasto as preliminares arguidas. Rejeita-se as 

preliminares. II – Mérito A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica, enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo 

pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando suas 

decisões na forma do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O 

Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo 

art. 335 do Código Processual Civil Anterior, em consonância ao 

precedente jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é 

neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência 

comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar 

as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua 

experiência e do que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código 

de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de 

cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve 

ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 
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aborrecimentos, já que a parte autora não trouxe aos autos provas 

substanciais capazes de comprovar o dano, tais como comprovante de 

pagamento, ou neste caso, um boletim de ocorrência. Já a reclamada em 

sua defesa alega que houve contratação da linha do serviço pós pagos 

referente a linha nº 066-99692-0663, conta número 0249478316 com 

aquisição do plano “SMART CONTROLE PLUS 500 MB”, habilitada na data 

de 05.06.2015 e atualmente cancelada por inadimplência com débito em 

aberto no valor de R$ 198,73, juntando contrato assinado pelo Autor, 

documentos pessoais, histórico de chamadas, fatura e tela sistêmica 

referente ao débito discutido. Neste passo, verifica-se da defesa da Ré 

que o Reclamante efetuou parcelamento do débito com intuito de quitar 

suas obrigações, ofertando valor de R$ 90,50 a titulo de entrada e mais 

duas parcelas no valor de R$ 67,87, consoante registro de parcelamento 

demonstrando por meio de tela sistêmica anexa a defesa da Ré. Assim, 

insurge dos autos que, os documentos juntados pela Ré demonstram 

claramente que houve contraprestação do serviço da reclamada ao 

reclamante, ocasião em que se verifica claramente que a assinatura 

lançada naquele contrato é idêntica aquela exarada na procuração em 

anexo a inicial, inclusive no que tange até o erro de grafia exarado no 

documento de identidade, restando demonstrando que o Reclamante 

utilizou dos serviços prestados pela Ré sem a devida contraprestação. A 

título ilustrativo cito a jurisprudência da Turma Recursal do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, que por analogia, aplica-se ao caso, 

vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E 

M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO 

CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito 

– R e l a t o r  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, a parte autora não possui provas suficientes da 

alegação de que o contrato de prestação de serviços de telefonia 

ofertados pela Ré é falso ou que o débito é inexistente, pois sequer juntou 

aos autos provas de inexistência da relação jurídica. No caso dos autos, 

observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular de seu 

direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, conforme 

determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão o 

indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, a parte autora não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança em 

relação a inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao 

crédito e a inexigibilidade do crédito discutido nestes autos. Neste passo, 

entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado 

pela reclamada a existência e exigibilidade do débito discutido nestes 

autos, devendo o Autor cumprir com suas obrigações assumida em face 

da celebração do contrato da prestação dos serviços ofertados pela 

empresa ré. Feitas colocações do conjunto probatório fático, entendo que 

não há dúvida de que tal situação causou desconforto à parte 

promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado como 

causador de dano moral indenizável. Pensamento contrário certamente 

provocaria a industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou 

aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem 

diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. III – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamante requer a 

condenação da Requerida como litigante de má-fé, conforme pedido 

expresso em sua impugnação. Entendo que no caso em tela a litigância de 

má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito do Autor se funda na tese de 

que foi atingido em sua honra e se constatou que nada disto aconteceu 

ante as provas juntadas aos autos e o direito à informação da sociedade, 

praticado e exercido pela Ré. Assim, demonstrado está que a Ré, com isto 

não litigou com má-fé, somente exerceu sua defesa, consoante principio 

constitucional do contraditório, inexistindo desta forma, sequer, indícios de 

má-fé. Assim, caminho outro não há senão o da improcedência do pedido 

inicial. IV – Dispositivo Por tais considerações, considerando o disposto no 

art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados 

na presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé 

formulado pelo Autor, tendo em vista que não comprovou dolo da parte 

Requerida; Sem custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 16 de maio de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010456-72.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DINY KELLY ALMEIDA BESSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

8010456-72.2016.811.0051 Polo Ativo: DINY KELLY ALMEIDA BESSA Polo 

Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos e examinados. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de 

reclamação ajuizada por DINY KELLY ALMEIDA BESSA contra BANCO 

BRADESCO S.A objetivando indenização por danos morais em face de 

ofensa a sua honra. Devidamente citada o Reclamado apresentou defesa 

nos autos, afirmando serem inexistente os danos morais em face do 

exercício regular de direito, entende pelo descabimento da inversão do 

ônus da prova, requerendo a improcedência da ação. É o suficiente a 

relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Mérito Findada a 

instrução, extrai-se do termo de audiência que pelo autor foi requerido 

depoimento pessoal, posteriormente foi ouvida duas testemunha do Autor. 

Por outro lado, pelo Reclamado não foi arrolado nenhuma testemunha, 

vindo os autos concluso. Primeiramente, cumpre nos analisar os pedidos 

constantes do termo de instrução requerido pela parte autora quanto a 

aplicação da revelia e intempestividade da contestação. Quanto à 

aplicação da revelia, entendo que referido instituto é incabível a espécie 

em virtude do comparecimento do Réu em audiência de instrução, 

conforme Enunciado 20 do FONAJE, restando demonstrado que, o 

indeferimento do pedido de revelia e seus efeitos, são caminho a ser 

seguido. Já em relação à intempestividade da contestação, esta 

encontra-se juntada aos autos, conforme autoriza o Enunciado 10 do 

FONAJE que reza “A contestação poderá ser apresentada até a audiência 

de Instrução e Julgamento”, motivo pelo qual, há de ser indeferido o 

reconhecimento da intempestividade da defesa. Insurge a Autora em sua 

peça inicial que foi impedida de adentrar a agencia bancária na data de 

08.10.2015 para efetuar o pagamento de boletos da empresa o qual 

possui atribuições financeiras para efetivar pratica de relação comercial, 

sendo tratada de forma áspera pelo Srº Vanderlei. Em defesa 

apresentada pelo Réu, este afirma serem inexistentes os danos morais em 

face do exercício regular de direito, entende pelo descabimento da 

inversão do ônus da prova, alegando que a porta giratória é um dispositivo 

de segurança para garantir proteção de seus funcionários e clientes, 

requerendo a improcedência da ação. Apesar de sedutores os 

argumentos do reclamado, este não trouxe aos autos ou demonstrou em 

audiência de instrução nenhuma prova que corroborasse com suas 

alegações, principalmente no que tange a abordagem desnecessária e 

vexatório do segurança da agencia, Srº Vanderlei. Extrai-se do 

Depoimento pessoal da autora, a Srª Diny Kelly Almeida Bessa, declarou 

que “No dia que foi ao banco eu tinha duas necessidades, tinha que 

estornar pagamento em duplicidade e estava com malote....o segurança 

colocou a mão na porta e barrou minha entrada, não cheguei a passar 

pela porta giratória...o banco não estava fechado e se sentiu lesada pois 

tinha varias pessoas.....fiz uma reclamação pelo 0800 e o banco entrou 

em contato informando o mal entendido...ele foi bem ríspido, você não vai 
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entrar e pronto”..... Assim, verifica-se que o depoimento pessoal da autora 

se coaduna com os fatos declinado na inicial. Por outro lado, ressai da 

documentação acoplada a inicial e da testemunha, o Srª Suzete Magalhães 

Xavier Santos, devidamente compromissada e advertida nos termos legais 

em sua oitiva, declarou que, “No dia estava na fila para usar o caixa 

eletrônico, quando a Diny chegou e queria entrar e não pode....Não entrou 

no Banco....estava trabalhando com a porta fechada e só abria para a 

pessoa entrar.....Nesse dia estava.....o Segurança levou a mão e barrou a 

entrada”. Diante da Oitiva da Testemunha da parte Autora, verifica-se que 

guarda relação com os fatos coadunados na inicial, portanto, assiste 

razão a Autora em seu pleito inicial. Deste modo, o reclamado se limitou a 

sua defesa somente em afirmar ausência de danos morais, não 

esclarecendo de forma alguma os fatos imputados a este em relação a 

abordagem desnecessária e vexatória. Todavia, foi oportunizado ao Réu 

produzir prova testemunhal em audiência, o qual não apresentou nenhuma 

testemunha na forma do artigo 34 da Lei 9.099/95, restando comprovado 

pela oitiva da testemunha arrolada pela Autora, bem como a oitiva da 

testemunha, juntamente com provas documentais acopladas a inicial, a 

conduta ilícita do Requerido. No caso em apreço, entendo que a 

abordagem desnecessária na frente de varias pessoas, ofende a honra 

subjetiva da Autora, que é consumidora e usuária dos serviços bancários 

da Requerida, conceituada como a manifestação de conceito ou de 

pensamento, que representa ultraje, menosprezo ou insulto a outrem. 

Porta-se de maneira reprovável a conduta do Réu, ocasionando a 

responsabilidade pelos danos decorrente a quem pratica condutas 

ofensivas à honra de alguém, causando-lhe humilhação, diminuição em 

sua personalidade e sofrimento grave, ou seja, um injusto desnecessário 

referida conduta do Réu. Nesta senda, entendo que a parte ré deve ser 

responsabilizada pelo ocorrido, em virtude de provas produzidas em 

audiência pela Autora. O ônus de provar acerca da existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, 

consoante art. 373, II, CPC, sendo que ao Réu foi oportunizada o exercício 

de sua defesa e tentativa de conciliação por meio de audiências realizada 

nos autos a luz da Lei 9.099/95, conforme consta no termo de conciliação 

(id 1870889) e termo de instrução (id 12006915) o Réu sempre 

demonstrou que não possuía o interesse de se retratar ou conciliar com a 

Autora. Dessa forma a parte reclamada deve ser responsabilizada pelo 

ato ilícito praticado, pois de forma arbitraria e imoral, causou a Autora 

prejuízos morais a sua honra e personalidade, conforme determina o artigo 

5º, X da Constituição Federal de 1988. Portanto, a responsabilidade do 

dano causado pelo Réu à parte autora é medida que se impõe. II – Dano 

Moral A possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. Assim, para que surja o dever de indenizar na 

responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença cumulativa de 

apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a conduta ilícita 

representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) o nexo de 

causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, tenho que restou 

caracterizado dano moral, em virtude da abordagem desnecessária e 

constrangedora na frente de varias pessoas, comprovado pela 

testemunha arrolada pela Autora, demonstrando que o Reclamado atingiu 

ofensivamente a índole da Autora, causando-lhe prejuízos de ordem moral. 

Neste caso, a Turma Recursal tem entendimento consolidado quanto à 

configuração do dano e assim tem decidido, vejamos: Primeiro Juizado 

Especial Cível de Cuiabá Recorrente: PAULO ROBERTO MARCHESE 

Recorrido: BANCO DO BRASIL S.A- AGENCIA 3643 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – ABORDAGEM 

DESNECESSÁRIA E CONSTRANGEDORA DO SEGURANÇA DA AGÊNCIA 

BANCÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Diante da inversão do ônus da prova que 

se opera por força do disposto no artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90, 

bem como da regra inserta no art. 333, II, do CPC, compete à parte 

reclamada, em virtude da verossimilhança das alegações da parte 

reclamante, bem como de sua hipossuficiência, a demonstração, por meio 

de prova testemunhal ou documental, de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do reclamante. 2 – A abordagem desproporcional e 

constrangedora de segurança de agência bancária, que submete o 

consumidor a situação vexatória na frente de outras pessoas, suplanta o 

mero aborrecimento e configura dano moral. 3 – Na fixação do montante 

da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender 

a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Quantum fixado em R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Observância dos critérios de proporcionalidade 

e modicidade. 4 – Recurso conhecido e parcialmente provido. Cuiabá, 03 

de outubro de 2013. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Relator 

Recurso Inominado nº 0021485-90.2011.811.0001 Origem: Primeiro 

Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente: PAULO ROBERTO 

MARCHESE Recorrido: BANCO DO BRASIL S.A- AGENCIA 3643 V O T O O 

SENHOR JUIZ HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – Relator Egrégia 

Turma Recursal: Dispensado o relatório na forma do art. 46 da Lei n. 

9.099/95. Passo a conhecer do recurso, eis que presentes os 

pressupostos de admissibilidade. Para melhor compreensão do tema, 

transcrevo na íntegra a r. sentença recorrida: “Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por PAULO 

ROBERTO MARCHESE contra BANCO DO BRASIL S/A, objetivando o 

recebimento de indenização por dano moral decorrente de ato ilícito. 

Alegou a parte autora que necessitava ir até a agência bancária para 

realizar uma transferência, necessitando que fosse feita direto no caixa, 

momento em que fora impedido de entrar pelo segurança. Alegou que 

estava com seu filho de 3 anos no colo e a bolsa com os pertences da 

criança, tendo o segurança solicitado que virasse a bolsa no chão, pois 

nada garantia que não possuía uma arma dentro dela. Alegou que não se 

recusou a abrir a bolsa, mas o segurança queria que ele despejasse os 

pertences, oportunidade em que pediu que fosse chamado o gerente, mas 

o segurança não atendeu a solicitação, chegando a chamar o Reclamante 

para resolver a situação ?no braço? e ?na rua?. Requereu indenização 

por danos morais, no valor de quarenta salários mínimos. Realizada a 

audiência para tentativa de conciliação, esta restou frustrada, tendo a 

parte autora pugnado pela designação de audiência de instrução e 

julgamento para oitiva de testemunha. A parte requerida apresentou 

contestação e alegou que o Banco Reclamado se atualiza e implanta, cada 

vez mais, melhores e mais eficazes métodos de segurança tanto nas 

agências como pela internet, para a melhor comodidade, segurança e 

prestatividade ao correntista, sendo um desses métodos as 

portas-giratórias. Alegou inexistência de ato ilícito praticado. Alegou 

inexistência de danos morais e ocorrência do exercício regular de direito, 

pois as portas giratórias existem para impedir que bandidos adentrem as 

agências bancárias portando armas de fogo ou até mesmo armas brancas 

que contenham metal, assim como moedas, chaves, bolsas com pingente 

de metal. Alegou inexistência de defeito na prestação do serviço. 

Requereu a improcedência da ação. A parte autora apresentou 

impugnação, ratificou os termos da inicial e requereu a procedência da 

ação. Designada audiência de instrução e julgamento, fora inquirida a 

testemunha arrolada pela parte autora, Ana Catarina Antunes da Cruz, 

não tendo a parte requerida pugnado pela produção de outras provas. As 

partes apresentaram memoriais finais. O cerne da presente ação se 

refere ao pedido de indenização por danos morais em razão de ato ilícito 

decorrente de constrangimento ocasionado pela abordagem agressiva e 

ofensiva do segurança. Da narrativa exposta pelo autor, conjugada com a 

prova testemunhal produzida e com as regras de experiência comum, 

verifico que o evento ocorrido limitou-se ao aborrecimento próprio da 

situação, não tendo extrapolado os limites da razoabilidade, a despeito da 

tentativa do autor em tentar demonstrar o contrário. Na hipótese dos 

autos, a parte requerida agiu em regular exercício de direito, por serem 

lícitas a conduta de instalação de portas de segurança nos 

estabelecimentos bancários, bem como, o procedimento para exibição de 

pertences pessoais do usuário do banco pelo agente de segurança 

interna, ainda que na presença de terceiros, como forma de garantir a 

segurança no interior do estabelecimento bancário. Nesse sentido: 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS travamento da porta giratória em 

agência bancária prepostos do Requerido agiram no exercício regular de 

direito dano moral não configurado - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - 

RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. (TJ/SP 9000550-27.2010.8.26.0506, 

Relator: Flavio Abramovici, Data de Julgamento: 07/02/2012, 2ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2012) Há nítida hipótese de 

sacrifício do direito individual em benefício da coletividade, no caso a 

segurança dos usuários e consumidores da instituição bancária, bem 

como, dos funcionários da agência. Insta frisar que a utilização de porta 

de segurança giratória com detector de metais, além de imposição legal, é 

ônus suportado pela coletividade em prol da segurança comum, 

notadamente nos dias de hoje em que há constantes notícias de crimes 

praticados no interior de agências bancárias. No caso em apreço, a parte 

autora alega se tratar de pessoa honesta e cidadão digno e disto não se 
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tem dúvidas e não se questiona. Alega a parte autora que a abordagem do 

segurança fora excessiva e que levantou dúvidas sobre sua honestidade 

ao dizer ?quem me garante que não tenha uma arma no fundo dessa 

bolsa? e ?você acha que o gerente vai deixar o que tem de fazer só pra 

atendê-lo??. Alega que ?sob os olhares curiosos dos demais clientes da 

agencia, e sob a atitude arbitraria do segurança que o tempo todo lhe 

dirigia a palavra aos berros e com a mão sobre o revolver, como se o 

reclamante fosse um marginal?. Sopesando os termos destas alegações, 

verifico que os fatos narrados na inicial não se confirmaram conforme o 

relato da testemunha, sendo importante averiguar as circunstâncias que 

envolveram os fatos. Há provas de que o autor portava uma bolsa preta, 

com elevado volume, tendo sido impedido pelo segurança de adentrar no 

estabelecimento com a bolsa, por questões de segurança. Há provas de 

que o autor insistiu em adentrar no estabelecimento, portando a bolsa, ao 

que fora impedido. O autor ingressou no interior sem a bolsa para efetuar 

reclamação e após sair iniciou-se uma discussão, momento em que o 

segurança teria levado a mão sobre a arma e chamado o autor para 

resolver a situação no braço. Durante a oitiva, a testemunha confirmou 

que o segurança pediu para o autor abrir a bolsa e esvaziá-la, tendo 

impedido, nesse momento, o autor de adentrar no estabelecimento, 

portando a bolsa. A testemunha confirmou expressamente que a bolsa era 

preta e que continha certo volume, tendo o segurança advertido e pedido 

para o autor obedecer à ordem. Assim, pelo relato da testemunha, verifico 

que o segurança cumpriu com seu mister em benefício da segurança 

coletiva, sendo que diante da insistência da parte autora em adentrar com 

a bolsa, restou justificada a necessidade do emprego de um pouco mais 

de severidade na atuação, mesmo porque a testemunha confirmou que 

após sair do interior da agência iniciou-se uma ?discussão paralela? entre 

o autor e o segurança. Assim, finda a instrução probatória, não restou 

demonstrado, no entender desta magistrada, o alegado excesso do banco 

requerido na operação do sistema de segurança, inexistindo provas da 

imputada abusividade da requerida. Para a procedência do pedido de 

danos morais contra ato de instituição financeira, deve o autor comprovar 

que transcendeu a esfera dos meros aborrecimentos e dos desgastes 

normais advindos do cotidiano, a ponto de atingir-lhe a moral e a honra, o 

que não restou configurado na espécie. Pelo exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por PAULO ROBERTO MARCHESE contra BANCO DO BRASIL 

S/A, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se”. Na inicial, 

o reclamante aduziu que ao tentar adentrar na agência do banco 

reclamado foi injustamente impedido de entrar por estar portando uma 

bolsa com as roupas, fraldas e remédio de seu filho, e que mesmo não se 

recusando a abri-la, o segurança, de forma rude e desrespeitosa o 

segurança exigiu que a bolsa fosse virada ali mesmo, no chão, tendo dito 

em alto e bom tom que: “quem me garante que não tenha uma arma no 

fundo dessa bolsa”. Salientou que mesmo tendo pedido que se 

encaminhassem até uma mesa para proceder á revista, o segurança foi 

extremamente, rude, se negando a chamar o gerente, e, inclusive, com a 

mão sobre o revolver. Consoante se depreende da transcrição da 

sentença acima, o juízo a quo julgou improcedente o pedido do reclamante, 

sob o fundamento de que “(...) finda a instrução probatória, não restou 

demonstrado, no entender desta magistrada, o alegado excesso do banco 

requerido na operação do sistema de segurança, inexistindo provas da 

imputada abusividade da requerida”. Nas razões recursais, o reclamante 

reiterou a afirmação da atitude abusiva e agressiva do segurança, o que 

lhe causou situação extremamente constrangedora. Delineados os fatos e 

questões, passa-se a sua análise. Após análise das razões e 

contrarrazões recursais, entendo que a sentença acima transcrita deve 

ser reformada. Denota-se dos autos que o reclamante, para corroborar 

suas afirmações, arrolou testemunha, a qual, consoante mov. 61, 

confirmou a assertiva contida na inicial de que o segurança exigiu que o 

recorrente virasse a bolsa de cabeça pra baixo, despejando o seu 

conteúdo no chão. Constou, ainda, do relato, que o segurança teria agido 

de forma abusiva e agressiva, inclusive ameaçando sacar a arma. O 

banco recorrido, por sua vez, não trouxe nenhum elemento probatório aos 

autos, seja testemunhal ou documental, v.g., imagem do circuito interno da 

agência na data e horário do ocorrido. Nesse contexto, importante 

observar que o recorrido não negou especificamente o fato de que o 

segurança teria exigido que o recorrente despejasse o conteúdo da bolsa 

no chão, em vez de se dirigir a uma mesa, devendo ser levado em 

consideração que ali constavam acessórios de seu filho, como fralda e 

remédios. Assim, percebe-se que o reclamante se desincumbiu de seu 

ônus ao arrolar testemunha que confirmou tal situação, ao passo que o 

banco, mesmo com toda sua estrutura administrativo-financeira, não 

trouxe nenhum elemento probatório que indicasse o contrário. Destarte, 

ante da inversão do ônus da prova que se opera por força do disposto no 

artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90, caberia à parte reclamada, em 

virtude da verossimilhança das alegações da parte reclamante, bem como 

de sua hipossuficiência, a demonstração, por meio de prova testemunhal 

ou documental, que o segurança de sua agência teria agido com 

razoabilidade na situação narrada na inicial, o que poderia ser obtido, 

como já dito, por meio de imagem de circuito interno, ônus do qual, todavia, 

não se desincumbiu. Diante desse quadro, conclui-se pela caracterização 

do ato ilícito, consistente na abordagem constrangedora e excessivamente 

truculenta do segurança em exigir que o recorrente despejasse o 

conteúdo da bolsa que portava no chão, recusando-se a encaminhá-lo a 

uma mesa. Não é demais lembrar, que o reclamante estava com seu filho 

de 03 (três) anos, de modo que a situação fática não autorizava o 

preposto (segurança) a inferir a existência de periculosidade extrema. Se 

tal circunstância não afastava definitivamente a possibilidade de se tratar 

ali de um assaltante, certamente a minimizava muito. Mostra-se patente, 

portanto, que o segurança agiu com excesso e que a situação pela qual 

passou o recorrente suplanta o mero aborrecimento do cotidiano, tendo 

em vista o constrangimento e a humilhação pela qual passou, o que implica 

em prejuízos de ordem extra patrimonial. No que diz respeito ao quantum, 

na fixação do valor da indenização por danos morais, deve-se atender a 

uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser 

observada a capacidade econômica do atingido, mas também dos 

ofensores, de modo a que não haja enriquecimento injustificado, mas que 

também não se fixe indenização que não atinja o caráter pedagógico a que 

se propõe. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a 

fixação do valor do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as 

circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a 

condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia 

de sancionamento ao lesado”. (“in Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª 

ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Sopesando 

tais critérios, e já considerando as peculiaridades do caso, tenho como 

razoável a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que certamente 

satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe 

parcial provimento, para julgar parcialmente procedentes os pedidos 

contidos na inicial e condenar a parte recorrida ao pagamento de 

indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde a 

partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). Sem custas judiciais e 

honorários advocatícios em virtude do resultado do julgamento, nos termos 

do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. É como voto. Cuiabá, 03 de outubro de 

2013. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Relator. (Procedimento 

do Juizado Especial Cível 214859020118110001/2013, , Turma Recursal 

Única, Julgado em 03/10/2013, Publicado no DJE 03/10/2013). No mesmo 

Sentido: Recorrente: Cristhiane Gomes das Graças Recorrido: Banco 

Santander Brasil S.A. EMENTA RECURSO INOMINADO. CONSUMIDORA 

COM FILHA MENOR EM CARRINHO DE BEBÊ. AGÊNCIA BANCÁRIA. 

SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM PELA PORTA LATERAL NÃO ATENDIDA. 

DESCASO COM O CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

Consumidora que pretendia entrar na agência bancária sem passar pela 

porta giratória, pois estava com sua filha no carrinho de bebê. Conduta da 

instituição financeira que extrapola o limite do razoável, pois não 

apresentou motivos plausíveis para a negativa do pedido formulado pela 

consumidora. Falha na prestação do serviço, surgindo, por consequência, 

o dever de indenizar a fim de compensar o transtorno injustamente 

causado. Para a fixação de indenização por danos morais, deve o 

magistrado levar em conta as condições pessoais das partes, a extensão 

do dano experimentado, bem como o grau de culpa da parte requerida 

para a ocorrência do evento. Indenização fixada em R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), valor que entendo razoável para o caso dos autos. Recurso 

parcialmente provido. RELATÓRIO Trata-se de ação de indenização por 

danos morais, onde a parte recorrente alega, em suma, que em 

dezembro/2014 dirigiu-se a uma agência bancária do recorrido para 

efetuar transações bancárias e por estar com sua filha no carrinho de 

bebê, solicitou ao vigilante que fosse autorizada sua passagem pela porta 
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lateral, comumente utilizada por portadores de necessidades especiais. 

Sustenta que seu pedido foi negado e mesmo solicitando a presença do 

gerente da instituição, não foi autorizada sua entrada com o carrinho de 

bebê, o que lhe causou transtornos de ordem moral, os quais devem ser 

compensados. A sentença julgou improcedente o pedido inicial. A parte 

interpôs recurso inominado, reiterando os fatos alegados na inicial. Foram 

apresentadas contrarrazões. É a síntese do essencial. VOTO Egrégia 

Turma: Analisando as alegações das partes, entendo que o recurso deve 

ser parcialmente provido. Conforme relatado, a parte recorrente foi 

privada de ingressar nas dependências do recorrido pela porta lateral. Tal 

fato é incontroverso, porquanto a instituição financeira não nega. Apenas 

alega que a situação não é passível de indenização por danos morais. 

Contudo, entendo que no caso dos autos houve um excesso por parte da 

instituição financeira ao não permitir a entrada da recorrente com sua filha 

pela porta lateral. É certo que os bancos contam com procedimentos que 

visam a segurança de suas dependências. Tal fato, contudo, não exime a 

instituição financeira de dispensar tratamento adequado aos seus clientes. 

No caso, era perfeitamente possível a revista do carrinho pelo vigilante da 

agência e, a consequente permissão da entrada à recorrente. Não verifico 

nenhuma justificativa plausível apresentada pelo recorrido, que, diga-se de 

passagem, apenas se limita a alegar que não praticou ato ilícito e, assim, 

não deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais. 

Deste modo, resta evidente a prática de ato ilícito pelo recorrido, que 

causou transtornos à recorrente, os quais, a meu ver, são passíveis de 

indenização. A Segunda Turma Recursal do Estado do Paraná, em caso 

análogo ao presente, assim decidiu: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEDAÇÃO DE ACESSO EM 

AGÊNCIA BANCÁRIA DE CONSUMIDORA E SEU BEBÊ COM CADEIRINHA 

TIPO “BEBÊ CONFORTO". CONDUTA QUE EXTRAPOLA A FINALIDADE DA 

NORMA LIMITATIVA DO ACESSO DE PESSOA AO INTERIOR DA AGÊNCIA 

BANCÁRIA – ABUSO DE DIREITO, MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E 

DESCASO COM O CONSUMIDOR. DANO MORALCONFIGURADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO (R$ 15.000,00) QUE NÃO COMPORTA 

REDUÇÃO - OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

EDESPROVIDO. I. Relatório dispensado. II. Voto. O recurso comporta 

conhecimento, eis que presentes os requisitos intrínsecos 

(cabimento/adequação, interesse/sucumbência, legitimidade e inexistência 

de fato impeditivo ou extintivo) e extrínsecos (preparo, regularidade formal 

e tempestividade) de admissibilidade. Quanto ao mérito, vota-se pelo 

desprovimento do recurso, mantendo-se a r. sentença pelos seus 

p r ó p r i o s  f u n d a m e n t o s  ( a r t .  H Y P E R L I N K 

"http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11307601/artigo-46-da-lei-n-9099-de

-26-de-setembro-de-1995" \o "Artigo 46 da Lei nº 9.099 de 26 de 

S e t e m b r o  d e  1 9 9 5 "  4 6  d a  L e i 

HYPERLINK"http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103497/lei-dos-juizado

s-especiais-lei-9099-95" \o "Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995." 

9099/1995). Dentre os irretocáveis argumentos do D. Juízo sentenciante 

destaca-se o seguinte: “A parte reclamante aduz que foi impedida de 

adentrar na filial da instituição financeira ré com a cadeirinha de seu bebê, 

mesmo solicitando que os prepostos da requerida vistoriassem o bem. Em 

contrapartida, a requerida não nega a prática do ato, apenas menciona 

que tais fatos não caracterizam ato ilícito, eis que o impedimento de 

acesso à agência bancária visa a proteção da coletividade, justificando, 

por consequência, a atitude dos representantes da reclamada. Todavia, a 

conduta discutida nestes autos dissocia-se do exercício regular de direito, 

pois extrapolou a finalidade da norma limitativa do acesso de pessoa ao 

interior da agência bancária, causando transtornos e humilhação 

superiores aos limites toleráveis no atual contexto social. (...) Portanto, em 

princípio, impossibilitar que a mãe entre com o seu filho na cadeirinha seria 

uma situação legal, pois dentro dos limites adequados à finalidade da 

norma. Entretanto, inviabilizar de qualquer forma o acesso, mesmo a 

reclamante propondo que os prepostos da reclamada vistoriassem o bem 

e a autora entrasse com seu filho no colo, passando pela porta giratória, 

e, como a criança se encontrava dormindo, após lhe passassem a 

cadeirinha, configura notório abuso de direito. A atitude perpetrada 

extrapola os limites do tolerável, pois ao invés de regulamentar o acesso 

ao banco, coibindo a entrada de materiais como armas e outros objetos 

pérfuro-contundentes, em verdade tolheu o direito da autora em ingressar 

na agência bancária, sem qualquer perigo – concreto ou abstrato – capaz 

de ensejar a proibição de entrada”. Nesse passo, evidente o excesso por 

parte da recorrente. Ademais, como bem destacado pelo D. juízo 

sentenciante e repisado pelo recorrido, não houve impugnação na peça de 

bloqueio quanto à situação fática narrada pela autora, cingindo-se o 

recorrente a tecer alegações genéricas e contraditórias acerca do fato, 

tendo inclusive afirmado que “à vista dos argumentos colacionados, 

evidente que o banco requerido pode exigir do cidadão normal que 

demonstre não portar arma ou objetos de metal”. Não se olvide que a 

recorrida ainda sugeriu que fosse verificada a cadeirinha e que 

adentrasse à agência pela porta giratória com o bebê no colo para, depois 

de vistoriada, fosse devolvida à mãe, o que, contudo, foi negado, não 

sendo adotada pela ré qualquer alternativa razoável que possibilitasse à 

autora adentrar na agência com o 'bebe conforto', o que demonstra, sem 

sombra de duvidas, o abuso da norma limitativa de entrada de pessoas na 

agencia, o descaso e desrespeito com a consumidora e, 

consequentemente, enseja a reparação pelos danos morais sofridos. 

(TJ-PR - RI: 000305472201481600300 PR 0003054-72.2014.8.16.0030/0 

(Acórdão), Relator: Luiz Gustavo Fabris, Data de Julgamento: 29/05/2015, 

2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 02/06/2015) Reconhecido o dever 

de indenizar, resta sua quantificação. O procedimento para fixação do 

quantum indenizatório é norteado pelo critério da proporcionalidade, 

segundo o qual devem ser levadas em consideração as circunstâncias em 

que o fato danoso ocorreu, o grau de culpa do causador do dano e a 

realidade financeira dos litigantes. O valor a ser arbitrado por danos 

morais não deve também ser desmedido que leve ao enriquecimento sem 

causa, tampouco ínfimo, a ponto do agressor não perceber seu 

desacerto. Assim, em observância aos critérios da proporcionalidade e da 

razoabilidade considero adequada a fixação da indenização no valor de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Ante o exposto, dou parcial provimento ao 

recurso para condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização 

por danos morais, que fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação. Sem honorários. É como voto. 

NELSON DORIGATTI Juiz de Direito – Relator. (Execução de Título Judicial 

113524720158110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

05/04/2016, Publicado no DJE 05/04/2016). Quanto à prova testemunhal, 

cito a titulo ilustrativo o entendimento da Turma Recursal, vejamos: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª 

Turma Recursal Temporária Recurso Cível Nº 0068966-44.2014.811.0001 

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT Recorrente: Jairo Mioto 

Recorrido: Renata Fernandes Alves EMENTA RECURSO INOMINADO. 

DIZERES OFENSIVOS À HONRA. PROVA TESTEMUNHAL QUE 

CORROBORA OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. DANO 

MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Causa dano moral indenizável o endereçamento de palavras 

ofensivas à honra. Prova testemunhal que corroborou os fatos 

constitutivos do direito autoral. Indenização por danos morais fixada em R$ 

7.000,00 (sete mil reais) que não comporta reparos, pois o valor atende 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. 

VOTO Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 

Egrégia Turma: O douto magistrado que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida por seus 

próprios fundamentos, consoante permite o art. 46 da Lei nº 9.099/95. 

Transcrevo excertos da respeitável sentença: “(...) Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por RENATA FERNANDES 

ALVES em desfavor de JAIRO MIOTO. Nota-se que a parte reclamada foi 

regularmente intimada, não comparecendo à audiência de instrução, 

tornando-se, dessa forma, revel. É cediço que a garantia da ampla defesa 

não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a 

possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, deixe de contestar 

os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação processual civil a sua 

penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus processual, 

caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Novo Código de 

Processo Civil, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido, 

necessário acrescentar que ?a falta de contestação, quando leve a que 

se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos 

deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo 
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réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de 

documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram 

de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que 

deles resulte e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à 

realidade (RSTJ 88/115)?. (in Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio 

Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). Partindo dessa 

premissa, entendo que os fatos alegados pela parte reclamante, somente 

não se reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção 

do juiz. Alega a parte autora o que segue: ?(...)o Requerido aproximou-se 

dela dizendo que a mesma era ?LINDINHA, BONITINHA E GOSTOSINHA?, e 

não contente, diante do silêncio da Requerente às suas investidas, de 

forma grosseira e petulante repetiu por mais 03 (três) vezes os 

atrevimentos. Diante da renitência e recalcitrância do Requerido, 

notadamente quanto à persistência do assédio, a Requerente pediu 

educadamente que o Requerido parasse com aquele inconveniente, 

sobretudo por já estar constrangida, e assim solicitou que o demandado 

saísse do local. Entretanto, em razão das tentativas amistosas resultarem 

infrutíferas, a autora acionou a segurança do prédio, com o que o 

Requerido iniciou suas agressões verbais, desta vez de baixíssimo calão, 

como: ?BABACA, IMBECIL E IDIOTA?, sendo proferidas na presença de 

diversos funcionários e colegas da Requerente, que mesmo na sala ao 

lado ouviram todas as agressões. Por fim, o réu ainda tentou intimidar a 

vítima do assédio e das agressões, declarando que a mesma não sabia 

com quem estava lindando, dizendo-lhe ainda que ?VAMOS VER QUEM 

VAI SAIR PRIMEIRO DO LOCAL?, deixando a entender que trata-se de uma 

pessoa influente. Os fatos supramencionados foram efetivamente 

relatados pela Requerente a autoridade policial competente, conforme 

consta no Boletim de Ocorrência nº 2014.257213, que segue anexo à 

presente defesa. Aliás, em virtude desse boletim de ocorrências, fora 

instaurado procedimento criminal nº 5200-28.2014.811.0062, código 

105308, que tramitou perante o Juizado Especial Criminal Unificado da 

Comarca de Cuiabá-MT, onde ocorreu a primeira audiência de conciliação 

no dia 17/10/2014, oportunidade em que o Requerido reconheceu em parte 

os fatos narrados no Boletim de Ocorrência mencionado, e pasmem, 

ratificou que se dirigiu à autora como sendo ?MENINA DE MERDA?, 

expressão que fora inclusive dita durante a realização daquela audiência 

conciliatória.? Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que assiste razão à parte autora. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Em que pese às 

alegações apresentadas pela reclamada em contestação, restou 

comprovado através do termo de audiência criminal juntado aos autos, que 

o Requerido ratificou que se dirigiu à autora como sendo ?MENINA DE 

MERDA?, expressão que fora inclusive dita durante a realização daquela 

audiência conciliatória. Sem nenhuma dúvida, as palavras mencionadas e 

com autoria confessada pelo reclamado, causaram danos à autora, que 

foi submetida a constrangimentos diante de todos os seus colegas de 

trabalho. Essas premissas forçam reconhecer a procedência dos pedidos. 

Ademais, sobre o referido tema, tem decidido os tribunais: AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Autor, advogado, alegou ter sido 

chamado pela ré de "pilantra" e "advogadozinho de porta de cadeia" em 

ambiente público, e na presença de terceiros. Danos morais. Ocorrência. 

A ré não negou os fatos, apenas sua ilicitude ou o potencial danoso das 

palavras. As expressões verbalizadas têm significados pejorativos e, sem 

dúvidas, ofendem a dignidade, o decoro e a imagem profissional de 

qualquer pessoa. As manifestações foram dirigidas propositalmente a 

terceiros, portanto é possível concluir que a ré teve efetiva intenção de 

lesar o autor. Quantum fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Honorários 

advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Sentença 

reformada. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - APL: 

02150284520058260100 SP 0215028-45.2005.8.26.0100, Relator: Ana 

Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 08/05/2014, 6ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2014) RESPONSABILIDADE 

CIVIL. DANOS MORAIS. OFENSA À HONRA. Alegação de existência de 

ação penal pendente de julgamento em que são apurados os mesmos 

fatos que embasam a demanda. Desnecessidade de suspensão do 

processo. Preliminar rejeitada. O direito à honra é protegido de forma 

ampla no ordenamento jurídico, de modo que é assegurada a 

responsabilidade por danos decorrentes de sua violação, ainda que a 

ofensa atinja apenas a figura que cada um tem de si. Expressões como 

"ladrão", "pilantra" e "sacana",utilizadas com relação à atuação 

profissional do autor, no exercício da advocacia, maculam a dignidade, o 

decoro e a imagem profissional. Danos morais caracterizados. Redução 

do valor da indenização para R$15.000,00. Recurso parcialmente provido. 

(TJ-SP - APL: 22074120098260168 SP 0002207-41.2009.8.26.0168, 

Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 11/10/2012, 4ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2012) Portanto, os fatos são 

incontroversos e a ação impende ser julgada procedente sendo 

desnecessário efetuar maiores fundamentações. A inteligência do artigo 

6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que ?O juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

Lei e às exigências do bem comum.? Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). A 

jurisprudência é neste sentido: ?O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece?. (JTA 

121/391 ? apud,Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). (negritei). Não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente a relação 

jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de 

reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante a título de danos 

morais, a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de 

indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m., a partir do 

evento ? 16/09/2014 - e correção monetária a partir desta data (súmula 

362 do STJ), e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. (...) Em que pese o requerido alegar nulidade das declarações 

constantes no termo de audiência criminal, uma vez que estava 

desacompanhado de advogado, verifico que a testemunha trazida pela 

requerente confirmou as informações trazidas na inicial. Deste modo, a 

míngua de elementos capazes de infirmar os fatos narrados na inicial, não 

comporta reparos a sentença prolatada. Pelo exposto, nego provimento ao 

recurso. Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, atualizados 

na data de pagamento. É como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de 

Direito/Relator. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

689664420148110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

02/08/2016, Publicado no DJE 02/08/2016). Reconhecida a existência do 

dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta 

grande dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto 

interno da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar 

de o Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente 

se fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo 

ter o dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente 

de matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 
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determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente à gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, a verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do 

pedido inicial. III – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no 

artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1-Condeno a reclamada ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por 

danos morais; 2- Determino que os valores da condenação sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); Sem custas e honorários, consoante 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em 

julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 16 de maio de 2018. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001292-71.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO RODRIGUES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001292-71.2017.811.0051 Polo Ativo: ADRIANO RODRIGUES SOARES 

Polo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por ADRIANO 

RODRIGUES SOARES contra TELEFONICA BRASIL S.A objetivando 

indenização por danos morais por ter seu nome inscrito no cadastro de 

inadimplentes, bem como a declaração de inexistência do débito. A parte 

requerida em peça defensiva suscita preliminares de ausência de 

documentos indispensáveis e inversão do ônus da prova, no mérito, 

afirma à legitimidade da cobrança e regularidade na contratação juntando 

contrato assinado, documentos pessoais, fatura e relatório de chamada, 

defende o exercício regular de direito, a inexistência de danos morais, 

entende pelo descabimento da inversão do ônus da prova, requerendo 

ainda a improcedência da ação e a condenação a litigância de má-fé e ao 

pedido contraposto. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada 

decisão estatal. I – Preliminar As preliminares suscitada pela Requerida se 

confunde com o mérito e com ele serão analisadas, motivo pelo qual, 

afasto as preliminares arguidas. Rejeita-se as preliminares. II – Mérito A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica, enfrentando todos os 

argumentos deduzidos no processo pelas partes na forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso 

concreto, fundamentando suas decisões na forma do artigo 489, § 1º do 

Código de Processo Civil. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as 

provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do 

disposto no art. 375, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro, que 

remete analogicamente ao antigo art. 335 do Código Processual Civil 

Anterior, em consonância ao precedente jurisprudencial, vejamos:. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Em uma ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da 

responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os 

pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, 

b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do 

agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é 

representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso dos autos, observa-se que 

ocorreu foi tão somente meros aborrecimentos, já que a parte autora 

possui outras inscrições em seu nome e CPF junto aos órgãos de 

proteção ao crédito SPC/SERASA. Todavia, o Autor não trouxe aos autos 

provas substanciais capazes de comprovar o dano, tais como 

comprovante de pagamento, ou neste caso, um boletim de ocorrência. Já a 

reclamada em sua defesa alega que houve contratação da linha do 

serviço pós pagos referente a linha nº 066-99916-9362, conta número 

0203890534 com aquisição do plano “SMART CONTROLE PLUS 500 MB”, 

habilitada na data de 09.01.2014 e atualmente cancelada por inadimplência 

com débito em aberto no valor de R$ 170,69, juntando contrato assinado 

pelo Autor, documentos pessoais, histórico de chamadas, fatura e tela 

sistêmica referente ao débito discutido. Assim, insurge dos autos que, os 

documentos juntados pela Ré demonstram claramente que houve 

contraprestação do serviço da reclamada ao reclamante, ocasião em que 

se verifica claramente que a assinatura lançada naquele contrato é 

idêntica aquela exarada na procuração em anexo a inicial, restando 

demonstrando que o Reclamante utilizou dos serviços prestados pela Ré 

sem a devida contraprestação. A título ilustrativo cito a jurisprudência da 

Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

que por analogia, aplica-se ao caso, vejamos: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – 

ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes Juiz de Direito –Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 
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13/03/2015). Assim, a parte autora não possui provas suficientes da 

alegação de que o contrato de prestação de serviços de telefonia 

ofertados pela Ré é falso ou que o débito é inexistente, pois sequer juntou 

aos autos provas de inexistência da relação jurídica. No caso dos autos, 

observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular de seu 

direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, conforme 

determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão o 

indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. 

Por outro lado, a parte autora não se desincumbiu do seu mister, conforme 

art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança em 

relação a inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao 

crédito e a inexigibilidade do crédito discutido nestes autos. Neste passo, 

entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado 

pela reclamada a existência e exigibilidade do débito discutido nestes 

autos, devendo o Autor cumprir com suas obrigações assumida em face 

da celebração do contrato da prestação dos serviços ofertados pela 

empresa ré. Feitas colocações do conjunto probatório fático, entendo que 

não há dúvida de que tal situação causou desconforto à parte 

promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado como 

causador de dano moral indenizável. Pensamento contrário certamente 

provocaria a industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou 

aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem 

diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. III – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação do Autor como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito do Autor se 

funda na tese de que foi atingido em sua honra e se constatou que nada 

disto aconteceu ante as provas juntadas aos autos e o direito à 

informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. Porém, o Autor, 

com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. IV – Pedido Contraposto No que 

tange ao referido pedido, extrai-se dos autos que restou comprovado pela 

Ré à exigibilidade do crédito, motivo pelo qual, há de ser deferido o pedido 

contraposto formulado em sua defesa. Assim, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. V – Dispositivo Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora; JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO, para determinar que a reclamante proceda ao pagamento 

do débito no valor de R$ 170,69 (cento e setenta reais e sessenta e nove 

centavos); Sem custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 16 de maio de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 16 de maio de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-12.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MG FARMACIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA HENRIQUE DE SOUZA ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000270-12.2016.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38, “caput”, da Lei nº 9.099/95. O presente feito foi 

ajuizado em 28 de setembro de 2016 e até a presenta data a Requerida 

não foi encontrada para citação, mesmo após várias tentativas em 

localizá-la. Uma vez que a Requerente não logrou êxito em encontrar o 

atual endereço da Requerida, impõe-se a extinção do processo, na forma 

do art. 485, IV, do NCPC, que dispõe: “O juiz não resolverá o mérito 

quando: (...) IV – verificar a ausência de pressupostos de constituição e 

de desenvolvimento válido e regular do processo; (...)” Isto posto, 

DECLARO EXTINTA a ação, na forma do art. 485, IV, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas ou honorários, na forma da lei. Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. P.I. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 16 de maio de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA NOGUEIRA BARBOSA GUIMARAES (REQUERIDO)

JAMBRES DELLA BETTA ANTUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001323-91.2017.811.0051 Polo Ativo: ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU 

PROGRESSO LTDA - ME Polo Passivo: LETICIA NOGUEIRA BARBOSA e 

JAMBRES DELLA BETA ANTUNES Vistos em correição. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Verifico do termo de conciliação juntado aos autos (Id 

12042493), que houve composição amigável entre as partes, no que tange 

a obrigação pecuniária reconhecida pelos Requeridos, fazendo-se 

necessário a homologação do acordo e como consequência a extinção do 

feito com resolução do mérito. Assim, considerando que a transação é ato 

bilateral com que as partes definem a solução do conflito que os envolve, 

e que produz efeito imediato entre as mesmas, como o caso presente está 

a revelar, devendo levar em consideração que, em caso de 

descumprimento, poderá a parte que incorreu em prejuízo requerer a 

execução em Juízo de eventuais valores, com a consequente aplicação 

da multa convencionada entre as partes. Diante disso, presente os 

requisitos legais, a Homologação e a Extinção do feito com resolução do 

mérito é medida que se impõe. II - Dispositivo Por tais considerações, 

HOMOLOGO e considerando o disposto no art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito ante o 

acordo celebrado entre as partes. Sem custas e honorários, consoante 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em 

julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 12 de março de 2018. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 16 de maio de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001333-38.2017.811.0051 Polo Ativo: MARIANA APARECIDA DE SOUZA 

MENDONÇA Polo Passivo: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Vistos e 

examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por 

MARIANA APARECIDA DE SOUZA MENDONÇA contra ANHANGUERA 

EDUCACIONAL LTDA objetivando declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais devido à cobrança ilícita e a inclusão 

indevida aos órgãos de proteção ao crédito. A requerida alega que o 

débito é legítimo, sendo inexistentes os danos morais, descabimento da 

inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência da ação e 

aplicação da Súmula 385 STJ. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I - Mérito Verifica-se dos autos que a 

reclamante se insurge de débito indevido referente a 05 parcelas no valor 

de R$ 321,11 (cada) totalizando um valor de R$ 1.605,55 em face de 

ausência de matricula junto a instituição de ensino e inscrito no SPC, 

alegando que é inexistente, posto que desconhece qualquer débito junto a 

Ré, juntando certidão SPC/SERASA comprovando a negativação. A 

reclamada alega em sua defesa de forma genérica que agiu em exercício 

regular de direito, alegando a existência do débito, juntando tela sistêmica 

como prova do débito, afirmando que a natureza da divida deu-se em 

razão do trancamento de matricula, alegando a inexistência de danos 

morais, bem como pleiteando aplicação da Súmula 385 STJ. Ocorre, que a 

reclamada não logrou em comprovar os fatos alegados, posto que não 

juntou contrato assinado pela Autora em sua defesa, não juntou nenhum 

extrato de débito, protocolo do pedido de trancamento de matricula, boleto 

bancário ou prova de frequência da reclamante em aulas ministradas pela 

reclamada que corroborasse suas alegações. O ônus de provar acerca 

da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 

autor é da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo 

Civil. Porém, entendo que em virtude da inversão do ônus da prova 

conforme autoriza o artigo 6º, VIII da Lei 8.078/90 em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito da Autora. Em 

que pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da 

prova, esta não se desincumbiu de seu ônus. Já em relação à aplicação 

da Sumula 385 STJ, verifica-se que referida ordem não se aplica ao caso 

concreto em virtude da autora estar discutindo débitos diversos em outros 

processos, motivo pelo qual, afasto aplicação da Sumula em questão. 

Portanto, a declaração de ilegitimidade do débito atribuído à parte autora 

bem como a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito 

SPC/SERASA é medida que se impõe. II – Dano Moral A possibilidade de 

indenização dos danos morais é questão que hodiernamente não mais se 

discute, havendo a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao 

prever, expressamente, a indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, 

embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão. No 

caso, por ser a relação jurídica mantida entre as partes de natureza 

consumerista, a responsabilidade civil na hipótese em julgamento é 

objetiva, uma vez que as atividades comerciais e bancárias estão 

incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, da comprovação 

da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que surja o dever de 

indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença 

cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a 

conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) 

o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, tenho que restou 

caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma indevida consoante 

a ausência de relação jurídica com a parte Autora, efetuou cobranças, 

inclusive com inclusão do nome e CPF da Autora no SPC, causando-lhes 

prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF para concluir 

transação comercial, o que lhe foi negado em virtude de possuir restrição 

em seu cadastro junto a Reclamada. Neste sentido: RECURSO INOMINADO 

- TELEFONIA - OBRIGAÇÃO QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO 

MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a 

consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes e 

consequentemente a responsabilidade pela obrigação que ocasionou a 

negativação do seu nome, nos termos do art. 333, II do Código de 

Processo Civil cabe a concessionária de telefonia o ônus quanto a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

devendo ser observado que cópias de telas de computador não se 

prestam para esse fim. 3. Configura-se falha na prestação do serviço e dá 

ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por 

obrigação considerada indevida. 4. A sentença que declarou inexistente a 

divida objeta da presente demanda no valor de R$ 167,17, bem como 

tornou definitiva a liminar concedida e ainda condenou a Recorrente pagar 

o valor de R$ 6.780,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece 

reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do 

julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. 

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (RI 240/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014). 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 

natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. Assim, caminho outro não há 

senão o da procedência do pedido inicial. III - Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1-Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais; 2- Determino que 

os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice 

INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que 

fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- 

Declaro inexistentes os débitos discutidos nestes autos, inseridos no SPC 

e SERASA; 4- Determino que a reclamada, retire a inscrição do nome da 

reclamante no prazo de 05 dias de seus cadastros de inadimplentes e dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, em relação ao débito 

discutido nestes autos, caso ainda não tenha sido feito, sob pena de 

imposição de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Sem custas e 

honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 16 de maio de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 
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L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 16 de maio de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001295-26.2017.811.0051 Polo Ativo: DOUGLAS LUCIO RODRIGUES 

PEREIRA Polo Passivo: OI S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por DOUGLAS 

LUCIO RODRIGUES PEREIRA contra OI S.A objetivando indenização por 

danos morais e restituição de valor pago. A parte requerida em peça 

defensiva suscita preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, 

no mérito afirma exercício regular de direito, regularidade na prestação 

dos serviços, defende a inexistência de danos morais, entende ser 

incabível a inversão do ônus da prova e a restituição de valores, 

requerendo a improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a 

emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A preliminar de 

incompetência do Juizado Especial em face da necessidade de pericia não 

merece ser acolhida, tendo em vista que dos autos constam provas 

suficientes para análise do mérito, conforme autoriza o artigo 32 da Lei 

9.099/95, motivo pelo qual, afasto a preliminar suscitada pela Ré. 

Rejeita-se a preliminar. II - MÉRITO A parte ré afirma que o Autor possui 

instalada em sua residência internet com velocidade de 2 MB e não de 5 

MB como afirma em sua inicial, juntando telas sistêmicas como meio de 

prova. Outrossim, verifica-se que o autor juntou em sua inicial faturas 

referente aos serviços prestados pela Ré, onde se comprova a cobrança 

de internet denominada “OI VELOX 5 MB”, bem como laudo do técnico da 

Requerida informando que a rede não era qualificada para receber 5 MB 

de velocidade de internet, conforme demonstra o laudo e faturas 

acopladas aos autos. Extrai-se que a Ré se limitou a afirmações 

desprovidas de qualquer prova, pois as provas juntadas por esta, não 

demonstra de forma clara que referido plano apresentado em sua defesa, 

são de natureza idêntica, devendo a Reclamada se adequar as 

necessidades de seus consumidores e prestar informações claras e 

coerentes dos serviços ofertados por esta, conforme determina o artigo 

6º, II e III da Lei 8.078/90. Desta forma, o ônus de provar acerca da 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é 

da parte ré, consoante art. 373, II, CPC. Porém, em virtude da inversão do 

ônus da prova, conforme permite o Código de Defesa do Consumidor em 

seu artigo 6º, VIII, a parte ré não se desincumbiu do seu ônus, devendo 

esta modificar o plano do Autor, conforme consta na inicial. Ressalta-se 

que cabia à ré proceder à juntada de documentação hábil a comprovar o 

alegado, e não o fazendo no prazo legal deve arcar com o ônus. Portanto, 

há de se considerar irregular transferência de plano modificado referente 

ao serviço de internet, devendo a parte reclamada retornar o serviço 

prestado ao Autor, qual seja, o PLANO INTERNET OI VELOX 2MB. II – 

DANO MORAL Quanto à indenização por danos morais. A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos dos do disposto no art. 335, do Código de Processo Civil Brasileiro. 

O entendimento jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode 

desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale 

dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo 

pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. 

(JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas 

ao artigo 335). (negritei). O Superior Tribunal de Justiça assevera ainda 

que: É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, 

para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre 

todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode 

ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou 

suficiente para a composição do litígio. (STJ - 1ª Turma - AI 169.079- SP - 

Ag.Rg, - Rel. Min. José Delgado - DJU 17.8.1998). Em uma ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emirja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). (negritei). 

No caso dos autos, observa-se que o que ocorreu foi tão somente a troca 

de plano de serviço que foi contratado pelo próprio autor, conforme afirma 

em sua exordial, não restando dúvida de que o referido caso trouxe 

desconforto à parte promovente, no entanto, esse dissabor não pode ser 

considerado como causador de dano moral indenizável. Na verdade, não é 

qualquer suscetibilidade ou melindre que pode ensejar indenização por 

dano moral, sob pena de se desvirtuar o instituto, criando fonte de 

enriquecimento injusto. In casu, tem-se que a situação apresentada se 

caracteriza como mero aborrecimento ou contratempo que sofre a pessoa 

nas relações diárias, corriqueiras na vida de qualquer cidadão. Portanto, 

não há que se falar em indenização por danos morais. III – Restituição de 

Valores Quanto à restituição do valor pago referente aos serviços 

contratado de OI VELOX 5 MB, estes se encontra completamente incabível 

na presente lide, uma vez que em analise das faturas, restou ausente os 

comprovantes de pagamentos, motivo pelo qual, referido pedido há de ser 

indeferido. Assim, caminho outro não há senão o da parcial procedência 

do pedido inicial. IV - DISPOSITIVO Por tais considerações, e em 

consonância com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

A RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE e: 1- DETERMINO que a 

parte reclamada retorne o plano INTERNET OI VELOX 2MB, no prazo de 05 

dias, caso ainda não tenha feito, sob pena de multa diária que fixo no valor 

de R$ 100,00; 2- JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por 

danos morais; 3- JULGO IMPROCEDENTE os pedidos de restituição de 

valores em face da ausência de comprovante de pagamento. Sem custas 

e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 16 de maio de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 
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Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 16 de maio de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001334-23.2017.811.0051 Polo Ativo: MARIANA APARECIDA SOUZA 

MENDONÇA Polo Passivo: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por MARIANA 

APARECIDA SOUZA MENDONÇA contra IRESOLVE COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva afirma que agiu em seu exercício regular de direito, alega 

inexistência dos danos morais e a legalidade na cobrança ante a cessão 

de crédito, juntando notificação e termo de cessão de crédito, entende ser 

incabível a inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência da 

ação e a aplicação da Sumula 385 STJ. É o suficiente a relatar. Passo a 

emitir fundamentada decisão estatal. I – Do Mérito Primeiramente, 

analisando os autos, consta na contestação da Ré pedido de designação 

de audiência de instrução, porem, o caso em tela revela a desnecessidade 

de dilação probatório, pois trata-se de matéria exclusivamente de direito e 

de analise de provas meramente documentais, conforme já tem decidido 

corte superiores, motivo pelo qual, indefiro o pedido de instrução e passo 

analise do mérito. Verifica-se dos autos que a parte reclamante se insurge 

de débito inscrito no SPC, alegando que é inexistente, posto que referido 

débito é indevido, pois jamais manteve relação jurídica com a Ré, ocasião 

em que esta de forma indevida inseriu seu nome junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, juntando certidão SPC como meio de prova da 

negativação indevida. A reclamada alega que não praticou nenhum ato 

ilícito e que o débito discutido neste processo é exigível, tendo em vista a 

regularidade na contratação ante a cessão de crédito, juntando 

notificação e termo de cessão de crédito, afirmando serem inexistentes os 

danos morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de direito. 

Entendendo pelo descabimento da inversão do ônus da prova. Apesar de 

sedutores os argumentos da reclamada, este não trouxe aos autos 

nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era realmente era 

devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de proteção ao 

credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a 

sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. A reclamada se 

limitou a sua defesa somente em afirmar que o débito é exigível não 

juntando nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, posto 

que não juntou nenhum contrato assinado pela Autora que demonstre 

aquisição de produtos ou serviços junto aos Bancos que cedeu os 

créditos para a Ré, restando comprovado sua conduta ilícita. O Termo de 

cessão de crédito anexo aos autos pela Ré (Id 12044024 e 12044044), 

demonstra fragilmente que ocorreu negócio jurídico entre aquelas partes 

envolvidas. Todavia, não deve ser utilizado como prova em desfavor da 

Autora, pois ausente de ciência/notificação do devedor na forma do artigo 

290 do Código Civil, conforme tentativa de notificação acoplada à defesa 

(Id 12044107), restando prejudicado o meio de prova utilizada, bem como, 

preclusa a produção de provas. Assim, os documentos anexo revela que 

a reclamante não exarou/anuiu ciência na suposta contratação dos 

serviços ofertados pela Ré, restando prejudicado o meio de prova 

utilizada, bem como, preclusa a produção de provas. Entretanto, em que 

pese a alegação da reclamada de que tais termos de cessão de crédito 

junto aos BANCOS ITAUCARD S.A, HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A e 

ITAU UNIBANCO S.A, não demonstra a origem da divida, data, assinatura, 

enfim, sem qualquer identificação sequer que comprove a relação jurídica 

entre as partes. O ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 

373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo que em virtude 

da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato 

extintivo ou modificativo do direito da Autora. Já em relação à aplicação da 

Sumula 385 STJ, verifica-se que referida ordem não se aplica ao caso 

concreto em virtude da autora estar discutindo débitos diversos em outros 

processos, motivo pelo qual, afasto aplicação da Sumula em questão. Em 

que pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da 

prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a 

legalidade do débito. Portanto, a declaração da inexistência do débito 

discutido nestes autos, é medida que se impõe. II – Do dano Moral A 

possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, inseriu o nome e 

CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF 

para concluir transação comercial, o que lhe poderia ter sido negado em 

virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO 

QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA 

CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em 

decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a consumidora nega 

a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a 

responsabilidade pela obrigação que ocasionou a negativação do seu 

nome, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil cabe a 

concessionária de telefonia o ônus quanto a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ser observado que 

cópias de telas de computador não se prestam para esse fim. 3. 

Configura-se falha na prestação do serviço e dá ensejo a indenização por 

dano moral, na modalidade "in re ipsa", a inclusão do nome do consumidor 

nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida. 4. A 

sentença que declarou inexistente a divida objeta da presente demanda no 

valor de R$ 167,17, bem como tornou definitiva a liminar concedida e ainda 

condenou a Recorrente pagar o valor de R$ 6.780,00, a titulo de 

indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, 

nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 240/2014, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014). Reconhecida a existência do dano moral, 

passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande 

dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno 

da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o 

Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se 

fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o 

dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de 

matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 
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outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do 

pedido inicial. III – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no 

artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada 

ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por 

danos morais; 2- Determino que os valores da condenação sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro inexistente o débito discutido 

nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 4- Determino que a reclamada, 

retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus 

cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda 

não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 16 de maio de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 16 de maio de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 15456 Nr: 1153-57.2007.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRALMAT MÁQUINAS E VEICULOS LTDA, 

Nereo Granzotto, Eduardo Ribeiro da Cruz, Genezio Gomes dos Santos, 

Norton Marcos Granzotto, Olice Bertoldi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Correa da Costa 

S. Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Martins do 

Nascimento - OAB:5787-A/MT e 8.1

 Autos nº. 1153-57.2007.811.0029 (15456)

Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal, promovida pela Fazenda Pública Estadual, 

devidamente qualificada, em face de Agralmat Máquinaas Veículos Ltda e 

outros, igualmente qualificado, onde a Exequente pediu a extinção do feito 

nos termos do artigo 26 da Lei 6.830/80.

É o breve relatório. Decido.

Tendo em vista o requerimento formulado pela Exequente, cabível a 

extinção da execução, nos termos previstos no artigo 26 da Lei 6.830/80, 

in verbis:

“Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida 

Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem 

qualquer ônus para as partes”.

Isso posto, DEFIRO o pedido de fls. 131 e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTA a presente execução, com fulcro no artigo 26 da Lei 6830/80, em 

virtude do cancelamento do débito ora executado.

Sem custas e sem honorários, conforme o artigo citado.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo.

Intime-se.

 Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 11 de janeiro de 2018.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 60770 Nr: 1458-89.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação ordinária de concessão de benefício de aposentadoria 

por idade rural proposta por ROSA PEREIRA DOS SANTOS em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), ambos 

qualificados e representados, aduzindo, em síntese, que trabalha em 

atividade rural há mais de 15 anos. Pleiteia seja o benefício declarado 

judicialmente e instruiu o pedido com os documentos necessários.

 Processo com trâmite regular postulando as partes pelas suas 

pretensões iniciais.

É o relato. Decido.

A demanda não procede.

Com efeito, o esposo da autora trabalhou em diversas fazendas como 

empregado rural, conforme afirmado pelas testemunhas. Bem como, ainda, 

os documentos trazidos com a contestação indicam diversos trabalhos, 

inclusive urbanos.

 Ora, dado que, como o esposo era empregado em terras alheias, 

desvirtua o regime de economia familiar para os fins de aposentadoria 

rural, porque os membros não se sustinham da terra, como demanda a 

legislação. Portanto, falta a qualidade de trabalhadora rural nos estritos 

termos da lei.

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE OS PEDIDOS manejados pela Autora contra a parte Ré, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Condeno a Demandante ao pagamento das custas e dos honorários de 

sucumbência, que arbitro, em observância dos critérios legais, em R$ 

1.000,00 (mil reais), sujeitando a cobrança de tais verbas, no entanto, às 

condições e prazo a que aludem os artigos 11 e 12 da Lei nº 1.060/50.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 20961 Nr: 1684-75.2009.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Produtos Agropecuários LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Buuron

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - 

OAB:3.162/MT, Vanessa Klaus Saragiotto - OAB:7.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leoveral Francisco Lopes - 

OAB:3.549 - B

 Tendo em vista o decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos à 

exequente para manifestação.
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2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000137-65.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA MESSIAS DA CUNHA BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUDSON CAYO AMORIM LOPES OAB - GO46865 (ADVOGADO)

CARLOS HENRIQUE DE SOUSA OAB - GO46806 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVALDINA DE OLIVEIRA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000137-65.2018.8.11.0029. AUTOR: 

RENATA MESSIAS DA CUNHA BORGES RÉU: EVALDINA DE OLIVEIRA 

SILVA Vistos, 01. Compulsando os autos com vagar, verifica-se que a 

parte requerente pleiteou pela busca do atual endereço do executado 

através dos órgãos conveniados ao Tribunal, sob o argumento de que 

esgotou os meios de localização do requerido. 02. É forçoso destacar que 

já tornara-se lugar comum, nos dias de hoje, quererem as partes transferir 

ao Poder Judiciário uma incumbência que somente a elas pertence. 03. O 

acolhimento de pleitos de tal natureza é uma das grandes causas do 

conhecido congestionamento processual e ineficácia do princípio 

constitucional da razoável duração do processo. 04. No caso dos autos, 

verifica-se que a parte intenciona diligências tendentes a trazer aos autos 

informações que integram o típico ato processual de postulação, qual seja 

a declinação do correto endereço do requerido, cujo requisito encontra-se 

expressamente previsto no artigo 319, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil. 05. Não cabe ao Poder Judiciário acolher ato cuja 

efetivação é de obrigação única e exclusiva da parte. Portanto, não basta 

peticionar alegando que esgotou os meios de pesquisa deve, no mínimo, 

trazer elementos que comprovem as diligências realizadas. 06. Portanto, 

sendo a declinação do endereço do executado obrigação privativa da 

parte autora, indefiro o pleito de fls. 04/05., e determino a intimação da 

parte autora para que, no prazo de 20 (vinte) dias, impulsione o presente 

feito, sob pena de arquivamento. 07. Cumpra-se. Canarana-MT. Juiz(a) de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 50898 Nr: 2219-91.2015.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA PORFÍRIO ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador Fabricio Gonçalves da Silveira, para que se 

manifeste, no prazo legal, acerca do retorno dos autos da instancia 

recursal, requerendo o que for cabível.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 52615 Nr: 3157-86.2015.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATHAN THIAGO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME LEITE RODRIGUES 

- OAB:20724-O/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s)o acusado(s) 

na(s) pessoa(s) de seu procurador(s, Dr. (ª) GUILHERME LEITE 

RODRIGUES, via DJE, acerca do retorno dos autos da instancia recursal, 

requerendo o que for cabível.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 53012 Nr: 128-91.2016.811.0029

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudgero Antunes Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eloir José Londero - 

OAB:41.608/GO

 Vistos, etc.

Defiro o pedido do Ministério Público às fls. 83/84, e intime-se o requerido 

para que junto aos autos o comprovante de endereço e a comprovação da 

proposta de trabalho a ele efetuada na Comarca de Nova Xavantina/MT.

Após, determino a expedição de Carta Precatória à Comarca de Nova 

Xavantina/MT, a fim de proceder com o efetivo cumprimento do beneficio 

aceito pelo acusado Rudgero Antunes Maciel.

Às providências. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000128-06.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO FELDKIRCHER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VILSON RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000128-06.2018.8.11.0029; Valor causa: R$ 27.151,03; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[CORREÇÃO 

MONETÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: LUIS 

ANTONIO FELDKIRCHER Parte Ré: EXECUTADO: JOAO VILSON 

RODRIGUES DA SILVA Vistos, etc. Nos termos do artigo 829 do Novo 

Código de Processo Civil, CITE-SE o executado para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de penhora de tantos bens 

quanto bastem para a garantia da obrigação principal, juros e eventuais 

custas e honorários advocatícios. Não efetuado o pagamento, deverá o 

oficial de justiça, munido da segunda via do mandado de citação, proceder 

de imediato à penhora de bens do executado, imóveis ou móveis que 

estejam em seu poder, posto que a transmissão de bens móveis dá-se 

pela simples tradição - lavrando o respectivo auto, conforme preceitua o 

parágrafo 1º do artigo 829 do Novo Código de Processo Civil. Efetivada a 

penhora, intime-se o devedor para comparecimento à audiência de 

conciliação, oportunidade em que poderá opor embargos, nos mesmos 

autos, verbalmente ou por escrito, nos termos do artigo 53, parágrafo 1º 

da lei n.º 9.099/95 e artigo 914 do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalte-se que os embargos somente poderão versar sobre matéria 

constante no artigo 52, inciso IX da lei de regência dos Juizados Especiais. 

Às providências. Cumpra-se. CANARANA, 02 de maio de 2018. Darwin de 

Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000092-95.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Municipio de Canarana (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA MANDADO DE INTIMAÇÃO Expedido 

por ordem do(a) MM. Juiz(a) DARWIN DE SOUZA PONTES Dados do 

Processo: Processo: 1000092-95.2017.8.11.0029; Valor causa: R$ 
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1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436); Urgente: Sim; Pode cumprir fora do expediente: Sim 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

INTERESSADA: SELMA PEREIRA DA SILVA residente e domiciliado na Rua 

Fortaleza, nº 86, Bairro Sol Nascente, fones para contato: 

99981-4413/99648-5553/99944-8114, em Canarana-MT; REQUERIDO: 

MUNICÍPIO DE CANARANA e MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO 

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: MUNICÍPIO DE CANARANA / MT e 

SECRETARIA DE SAÚDE – Endereço: Rua Miragí, 228, Centro, CANARANA 

- MT - CEP: 78640-000 FINALIDADE(S): Intime-se o MUNICÍPIO DE 

CANARANA, para que preste assistência no cumprimento da medida, por 

intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, fornecendo todos os meios 

necessários para a internação da paciente. LIMINAR DEFERIDA: ... "Posto 

isso, com amparo nos documentos e alegações constantes dos autos, 

com fulcro no Art. 24 da Lei 8080/90, DEFIRO a tutela de urgência 

pleiteada, sem ouvir a parte contrária, determinando-se que o Estado de 

Mato Grosso disponibilize no prazo de 05 (cinco) dias, tratamento 

especializado na área de psiquiatria na CLÍNICA CRIATIVA – Ação De 

Ressocialização Humana, em favor de SELMA PEREIRA DA SILVA, 

devendo a requerente permanecer na instituição enquanto perdurar o 

tratamento, consoante critério médico, sendo que a liberação da paciente 

deverá ser feita somente mediante autorização judicial, sob pena de multa 

que arbitro em R$ 12.000,00 (doze mil reais), ex vi no artigo 537, do Novo 

Código de Processo Civil, sem prejuízo de outras sanções cabíveis ao 

caso. Destaco que a medida deve ser cumprida imediatamente." ... 

Decisão : Cópia anexa Peças que acompanham este mandado: Inicial, 

documentos anexos à inicial e r. Decisão. CANARANA, 16 de maio de 

2018. assinado digitalmente Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues 

Couto Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE CANARANA E INFORMAÇÕES: Rua Miraguaí, 601, Jardim Tropical, 

CANARANA - MT - CEP: 78640-000 - TELEFONE: (66) 34781644

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010323-33.2015.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE PAULO DAMANTE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ROCHA OAB - MT0003669S (ADVOGADO)

AURELIO CARDOSO DE REZENDE OAB - MT0017604S (ADVOGADO)

WELDER CRISTIAN RODRIGUES OAB - MT0019993A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA NOGUEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIMITRI MELLO MINUCCI OAB - MT0013215A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Intime-se as partes acerca do retorno dos autos da instância 

recursal e, nada sendo requerido no prazo de 10 (dez) dias, arquive-se, 

sem prejuízo de seu desarquivamento à pedido da parte; Às providências. 

Cumpra-se. Canarana, 16 de abril de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz 

de Direito Sede do Juizado e informações: Rua Rua Miraguaí, 601, 

(66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT 

- CEP: 78640-000 - TELEFONE: (66) 34781644

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000179-32.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TRIANGULO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZILDA TEIXEIRA NEVES RODRIGUES (EXECUTADO)

ZILDA TEIXEIRA NEVES RODRIGUES - ME (EXECUTADO)

MANOEL ANTONIO RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de citação, 

devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia de 

Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão 

de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após o 

pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000157-71.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADAO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO OAB - MT21536/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELINO PEREIRA NUNES - ME (EXECUTADO)

JUCELINO PEREIRA NUNES (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de citação, 

devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia de 

Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão 

de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após o 

pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102846 Nr: 920-89.2018.811.0024

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI DE FÁTIMA MARTINS DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO DETONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MENDES DA SILVA - 

OAB:21687/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALBERTO DETONI, Cpf: 27815994920, 

Rg: 442.884, Filiação: Enio Dorneles Detoni e Nelson Detoni, data de 

nascimento: 11/11/1953, brasileiro(a), natural de Lagoa Vermelha-RS, 

separado(a) judicialmente. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A Requerente contraiu matrimônio em 25/03/1975 (vinte 

e cinco de março de mil, novecentos e setenta e cinco) e, após alguns 

anos de separação de fato, separou-se judicialmente por sentença 

transitada em julgado em 24 de outubro de 1986, conforme certidão e 

averbação anexas (doc. 03), a qual tramitou na até então 12ª Vara Cível 

da Comarca de Cuiabá – MT.Dessa forma, não havendo qualquer requisito 

para que a conversão em divórcio seja decretada que não a própria 

vontade das partes, e inexistindo interesse de ambos em manter o vínculo 

matrimonial, outra medida não resta senão a decretação do divórcio entre 

as partes.

Despacho/Decisão: Vistos etc. Retifique-se o Polo Passivo.Autos em 

segredo de justiça (art. 189, II do CPC).Recebo a inicial, uma vez 

preenchidos os requisitos legais.Remetam-se, portanto, os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos dessa comarca para que agende 

audiência de conciliação, nos termos do caput do artigo 334 do Código de 

Processo Civil. Cite-se e intime-se a parte Ré. O prazo para contestação 

(de quinze dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é 
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considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. As partes devem estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de quinze dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: 

I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre¬sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contes¬tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção).Por se tratar de 

processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 

6º do Código de Processo Civil fica vedado o exercício da faculdade 

prevista no artigo 340 do Código de Processo Civil. Defiro as benesses da 

justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Alexandre Uelisson 

Santana de Souza, digitei.

Chapada dos Guimarães, 15 de maio de 2018

Eliane Rosa Campos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103294 Nr: 1152-04.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Empresa de Energia Elétrica S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Fernando Fontes Von 

Kirchenheim - OAB:6706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20191/A

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99256 Nr: 5421-23.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CIC, ACIC, GIIC, AFIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Silva Queiroz - 

OAB:21165/O, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO FERNANDO PECORA DE 

AMORIM - OAB:17695/O, ELIEL ALVES DE SOUSA - OAB:7397

 Vistos, etc. I. Diante do recibo de peticionamento acima referido, defiro o 

pedido do requerente e determino que o advogado junte em até 5 dias os 

referidos documentos do recibo e após vistas ao requerido para 

conhecimento, em nome do contraditório, também no prazo de 5 dias. II. 

Defiro a juntada de documentos. III. Após, encerro a instrução e determino 

que as partes sejam intimadas para apresentarem alegações finais, 

devendo os autos serem encaminhados ao Ministério Público para emitir 

parecer, vindo-me após conclusos para sentença. IV. Sem nulidades 

arguidas, saem os presentes intimados. V. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 5734 Nr: 1-77.1984.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Analia Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enok Guimarães, José da Cunha Barbosa, 

Antonia Siqueira Barbosa, Antonio Pinheiro de Andrade, Maria de Lourdes 

Rodrigues de Almeida, Odnir da Cunha Barbosa, Vera Xavier de Oliveira 

Barbosa, José Pinheiro de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Antonio da Silva - 

OAB:19417/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para manifestação, no prazo legal, acerca da penhora "on line" 

parcial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 89977 Nr: 1129-92.2017.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Fernando de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor(a) Público(a) - 

OAB:

 Vistos etc.

REDESIGNO o dia 02 de Agosto de 2018, às 16h30min para a realização 

do ato.

OFICIE-SE o Juízo Deprecante informando acerca da data designada para 

a realização do ato.

REQUISITE-SE. INTIME-SE

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 63348 Nr: 3194-02.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O, MAILI DA SILVA MATOSO - OAB:19156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como, comprovar nos autos a 

renúncia das advogadas ao mandato, sob pena de extinção, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 93972 Nr: 2874-10.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Creonice Benedita Peixoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Taiana Castrillon Dionello - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 Vistos, etc.

Considerando o feriado nacional de Corpus Christi do dia 31 de maio 2018, 

redesigno o presente ato para o dia 04 de julho de 2018, às 13h30min.

 Intimem-se na forma da decisão anterior.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 91995 Nr: 1950-96.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Morimâ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cezar Augusto Lima do 

Nascimento - OAB:6821-B

 Vistos, etc.

Considerando o feriado nacional de Corpus Christi do dia 31 de maio 2018, 
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redesigno o presente ato para o dia 04 de julho de 2018, às 14h00min.

 Intimem-se na forma da decisão anterior.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 64245 Nr: 274-21.2014.811.0024

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LAMdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HdSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA AUGUSTA DA SILVA 

LAGARES - OAB:MT22904B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão de fl. 66, bem como acerca da manifestação do MP de 

fl. 67.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40912 Nr: 3149-66.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonir Pereira de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão retro.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000127-36.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BENEDITO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO OAB - MT0020725A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto da Cunha Sousa (RÉU)

 

Impulsiono o presente feito em cumprimento as determinações legais, 

intimando o advogado da parte requerente, pela imprensa, que foi 

designada audiência de tentativa de conciliação para o próximo dia 04 de 

Julho de 2018, às 15hs00min, a realizar-se no CEJUSC - Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania, no prédio do Fórum da Comarca de 

Chapada dos Guimarães/MT.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1000164-63.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DE SANTANA (ORDENANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KERGINALDO ALMEIDA CRUZ OAB - MT10598/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO REGINALDO ROLDAO (ORDENADO)

KATIA CARVALHO NUNES (ORDENADO)

 

Certifico em cumprimento das determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos a fim de intimar o(s) advogado(s) da parte autora, via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se nos autos requerendo o que de 

direito, tendo em vista a citação negativa dos requeridos, conforme 

Certidões dos Oficiais de Justiça.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 101169 Nr: 80-79.2018.811.0024

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Balbueno Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Moraes Valente - 

OAB:21549/O, SILVANA MORAES VALENTE - OAB:7139

 Diante do exposto, DECLARO somadas as penas, devendo o reeducando 

dar continuidade ao seu cumprimento no regime fechado.Considerando, 

que tem sido reiteradamente negada anuência para recebimento dos 

presos condenados sob o argumento de ausência de vaga, poderá 

permanecer segregado na unidade prisional deste município.Cientifique o 

Diretor da Unidade Prisional desta decisão, DETERMINANDO que, caso 

haja qualquer intercorrência que implique em prejuízo à segurança ou a 

ordem do estabelecimento, os fatos DEVERÃO ser imediatamente 

informados a este juízo, neste processo, para reanálise da conveniência 

da manutenção do preso na Cadeia Pública deste Município. 

Intimem-se.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 86953 Nr: 4143-21.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Brasilândia/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Damastor Fidelis Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DE DEUS LIMA - 

OAB:16724/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que decorreu o prazo legal, sem que a parte executada 

devidamente citada, efetuasse o pagamento da obrigação ou oferecesse 

bens à penhora. Assim, IMPULSIONO os autos em cumprimento as 

determinações legais, no sentido de que seja a parte exequente na 

pessoa de seu advogado, intimanda(o) pela imprensa, para que no prazo 

de 15 dias, manifeste-se nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 96998 Nr: 4450-38.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ida Maria Lemk

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da suspensão do 

feito, tendo em vista a data do Agendamento no INSS, conforme protocolo 

juntado aos autos em 19/12/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 74559 Nr: 2203-55.2015.811.0024

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. R. PIOVESAN - ME , W. V. PORTELA VEICULOS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Israel Ramos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO 

- OAB:10546/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLIVIA FERNANDES BORETTI - 

OAB:12948

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da parte impugnante, pela 

imprensa, para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca das 

informações apresentadas nos autos em 11/09/2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 85151 Nr: 3407-03.2016.811.0024

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER LUIZ ASSUNÇÃO MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERMISPASTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE SEMENTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATHOS BOLETA GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM DE JESUS CAMPOS 

DE FARIA - OAB:7.201/MS

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da parte requerida, pela 

imprensa, para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito do 

pedido de desistência da perícia inicialmente requerida e designada no 

feito, nos termos do art. 10 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 92160 Nr: 2026-23.2017.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Giachini, Antonio Heinz Winter, Marilene Winter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSE FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20.495-A/MT

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o(s) advogado(s) da parte embargante, 

pela imprensa, para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem quanto à 

impugnação apresentada nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 99947 Nr: 5810-08.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Libio Alcantra da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonina Lopes de Almeida 

Martelli - OAB:12.929/MT, Weliton de Almeida Santos - 

OAB:20.883/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABELLA PATRICIA MACEDO 

PEREIRA MAIA - OAB:17274

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando a parte requerida por meio da advogada, 

conforme procuração juntada, para comparecerem a audiência de 

conciliação designada conforme cerridão a seguir transcrita: "CERTIFICO e 

dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro Judiciário, 

cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro Judiciário foi 

designado audiência de tentativa de conciliação para o próximo dia 06 de 

junho de 2018, às 15:00h".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 20311 Nr: 937-77.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Analisando os autos, verifica-se que o pedido de cumprimento de 

sentença relativo aos honorários sucumbenciais foi veiculado por Antônia 

Ferreira da Silva, sendo que deveria ter sido oposto em nome do 

advogado subscritor da causa. Desta senda, intime-se o causídico para, 

emendar a inicial, fazendo constar o seu nome como exequente, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.

II. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tragam os autos 

conclusos. Eventual silêncio deverá ser certificado.

III. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33048 Nr: 4118-52.2009.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Corrêa de Souza Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Roberto Antonio Facchin Filho - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Primeiramente, com fulcro nos artigos 687, 688, II e 691, todos do 

CPC/2015, defiro a habilitação dos herdeiros, Paulo Augusto do 

Nascimento, Luander de Souza do Nascimento, Cleidiane Correa de Souza 

Nascimento, Benedito Augusto Souza do Nascimento, Lourdes Augusta 

Souza do Nascimento, Maria Aparecida Souza do Nascimento, Marilene 

Souza do Nascimento e Edmilson de Souza Nascimento.

 II. No tocante à execução de honorários, intime-se o causídico para, 

emendar a inicial, fazendo constar o seu nome como exequente, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.

III. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tragam os autos 

conclusos. Eventual silêncio deverá ser certificado.

IV. Sem prejuízo do acima exposto defiro a pretensão executória em 

relação ao saldo do benefício previdenciário.

V. Intime-se a parte executada, na pessoa de seu representante judicial, 

por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo, para 

tanto, arguir qualquer das questões elencadas nos incisos do art. 535, do 

CPC/2015.

VI. Advirta-se a parte executada de que (art. 535, §2° e §3° do CPC/2015):

a) caso alegue excesso de execução, deverá indicar e declarar de 

imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da 

arguição;

b) não impugnada a execução ou rejeitadas suas arguições, será 

expedida, por intermédio do presidente do tribunal competente ordem do 

juiz, precatório e/ou requisição de pequeno valor em favor da parte 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal e na 

legislação e normatização pertinentes.

VII. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-86.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS LORRAN SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes da sentença prolatada nos autos 

ID 12874850, para, querendo,apresentar recurso no prazo legal. Chapada 

dos Guimarães-MT, 15 de maio de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin- 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000570-21.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA RIVAROLA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZA RIVAROLA ROCHA OAB - MS5896 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)
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INTIMAÇÃO dos advogados das partes da sentença prolatada nos autos 

ID 13029497, para, querendo,apresentar recurso no prazo legal. Chapada 

dos Guimarães-MT, 15 de maio de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin- 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-09.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO NIVALDO CALDAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes da sentença prolatada nos autos 

ID 12876465, para, querendo,apresentar recurso no prazo legal. Chapada 

dos Guimarães-MT, 15 de maio de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin- 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010109-57.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte exequente para se manifestar, no 

prazo de 5 dias, acerca do resultado parcial/negativo da penhora on line 

(Bacenjud) nas contas do executado, conforme extrato juntado aos autos, 

sob pena de extinção, nos termos do despacho ID 11534269. Chapada 

dos Guimarães-MT, 15 de maio de 2018. LUCIANA MARQUES GOBBI 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000117-26.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte exequente da decisão ID 13186392 e 

do resultado da penhora on line (Bacenjud) nas contas do executado, 

conforme extrato juntado aos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 16 de 

maio de 2018. LUCIANA MARQUES GOBBI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-61.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARI SILVERIA BEZERRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO)

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

redesignada para a Data: 17/05/2018, às 15h:00min, devendo comparecer 

acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada dos 

Guimarães-MT, 16 de maio de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8009999-58.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA DOS SANTOS ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovida para, no prazo de 5 dias, 

fornecer os dados bancários para levantamento de alvará deferido nos 

autos.Chapada dos Guimarães-MT, 16 de maio de 2018. Luciana Marrques 

Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Comarca de Colíder

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 91555 Nr: 336-72.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMANTINO MACHADO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO CESAR PEREIRA 

MARTINS JUNIOR - OAB:MT 14256-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da certidão à fl. 102, SOLICITE-SE o pagamento do débito, com 

a devida atualização, por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor – 

RPV e/ou Precatório dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em consonância com as disposições contidas nos 

artigos 535, § 3º, inciso I e 910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da 

CRFB/88, observando-se, no que couber, as disposições do art. 443, § 1º, 

§ 2º e § 3º, da CNGC, tudo devidamente instruído com cópia das peças 

necessárias.

Com o depósito do respectivo valor, EXPEÇA-SE alvará para levantamento, 

devendo-se observar o disposto no art. 450, § 5º, da CNGC.

Após o encaminhamento do alvará judicial ao Departamento da Conta 

Única, aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias.

Comunique-se a parte autora pessoalmente.

Levantado(s) o(s) valor(es) depositado(s) e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, observando-se em tudo a novel 

CNGC.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 92248 Nr: 815-65.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORMILDO DIAS DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente, SOLICITE-SE o pagamento do débito, 

com a devida atualização, por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor 

– RPV e/ou Precatório dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em consonância com as disposições contidas nos 

artigos 535, § 3º, inciso I e 910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da 

CRFB/88, observando-se, no que couber, as disposições do art. 443, § 1º, 
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§ 2º e § 3º, da CNGC, tudo devidamente instruído com cópia das peças 

necessárias.

Com o depósito do respectivo valor, EXPEÇA-SE alvará para levantamento, 

devendo-se observar o disposto no art. 450, § 5º, da CNGC.

Comunique-se a parte autora pessoalmente.

Levantado(s) o(s) valor(es) depositado(s) e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, observando-se em tudo a novel 

CNGC.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 95509 Nr: 2962-64.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI AVANCI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 03 DE MAIO DE 

2018, ÀS 15H00, devendo as partes serem intimadas juntamente com 

seus respectivos advogados para comparecerem à audiência designada, 

acompanhadas das testemunhas arroladas.

As partes terão o prazo de até 10 (dez) dias antes da data designada da 

audiência para arrolar suas testemunhas (art. 357, § 4º c.c. o art. 450, 

ambos do NCPC), as quais deverão comparecer independentemente de 

intimação. Caso se pretenda a intimação destas, as partes deverão 

formular requerimento neste sentido no prazo de 30 (trinta) dias antes da 

audiência, contendo a correspondente justificativa, na forma do § 4º, do 

art. 455, do NCPC.

Intimem-se.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 93875 Nr: 1970-06.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE LAZZARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 03 DE MAIO DE 

2018, ÀS 14H00, devendo as partes serem intimadas juntamente com 

seus respectivos advogados para comparecerem à audiência designada, 

acompanhadas das testemunhas arroladas.

As partes terão o prazo de até 10 (dez) dias antes da data designada da 

audiência para arrolar suas testemunhas (art. 357, § 4º c.c. o art. 450, 

ambos do NCPC), as quais deverão comparecer independentemente de 

intimação. Caso se pretenda a intimação destas, as partes deverão 

formular requerimento neste sentido no prazo de 30 (trinta) dias antes da 

audiência, contendo a correspondente justificativa, na forma do § 4º, do 

art. 455, do NCPC.

Intimem-se.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 99595 Nr: 1891-90.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUIZ TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 03 DE MAIO DE 

2018, ÀS 09H00, devendo as partes serem intimadas juntamente com 

seus respectivos advogados para comparecerem à audiência designada, 

acompanhadas das testemunhas arroladas.

As partes terão o prazo de até 10 (dez) dias antes da data designada da 

audiência para arrolar suas testemunhas (art. 357, § 4º c.c. o art. 450, 

ambos do NCPC), as quais deverão comparecer independentemente de 

intimação. Caso se pretenda a intimação destas, as partes deverão 

formular requerimento neste sentido no prazo de 30 (trinta) dias antes da 

audiência, contendo a correspondente justificativa, na forma do § 4º, do 

art. 455, do NCPC.

Intimem-se.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002234-35.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELI APARECIDO SERPA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Numero do Processo: 1002234-35.2017.8.11.0009 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ELI APARECIDO SERPA RIBEIRO Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e 

apreensão, proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em 

face de ELI APARECIDO SERPA RIBEIRO, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Com a inicial vieram os documentos. Em seguida, a parte autora 

manifestou no ID 11011058, informando que o requerido quitou o débito, 

pugnando pela extinção do feito. É o relatório do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o feito, tenho como plenamente 

cabível a desistência da ação pela parte autora. Assim, HOMOLOGO a 

desistência da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO proposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em face 

de ELI APARECIDO SERPA RIBEIRO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do artigo 485, VIII, do Estatuto Adjetivo Civil. Custas pelo autor. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Uma vez CERTIFICADO o trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais. Colíder/MT, 18 

de janeiro de 2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 100905 Nr: 2797-80.2016.811.0009

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA, JOSÉ 

ROBERTO UMEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUZA MARIA COELHO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz André Bezerra Marques 

de Sá - OAB:8376-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca da Certidão do Oficial de 

Justiça ( fls. 78) e demais documentos, nos autos em referência que se 

encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80558 Nr: 1541-44.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BATISTA COELHO, AMÉLIA COELHO TAVARES 

DUARTE, ELIAS SARAIVA COELHO, MARIA APARECIDA COELHO, 

EDILENE SILVA COELHO, ANTONIO BATISTA COELHO, EDILAINE MATCHIL 

MACHADO DA SILVA, JULIETA SARAIVA SIMÃO, LOURIVAL ALVES 

SIMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA, 

AMÉLIA COELHO TAVARES DUARTE, ELIAS SARAIVA COELHO, MARIA 

APARECIDA COELHO, EDILENE SILVA COELHO, ANTONIO BATISTA 

COELHO, JOSÉ BATISTA COELHO, JULIETA SARAIVA SIMÃO, LOURIVAL 

ALVES SIMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71, EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA - 

OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAINE MATCHIL 

MACHADO DA SILVA - OAB:6015/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos Advogados das partes, da parte dispositiva 

da sentença, a seguir transcrita: "(...)Ante o exposto, considerando que o 

acordo já foi homologado, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” (transação), do Novo Código de 

Processo Civil, para que o acordo entabulado nos autos produza seus 

jurídicos e legais efeitos, fazendo seus termos parte integrante desta 

sentença. Custas e despesas processuais pelo requerente e pelo 

requerido, nos termos do § 2º do art. 90 do CPC/2015, uma vez que tal 

matéria não foi objeto do acordo pelas partes. Entretanto, nos termos do § 

3º art. 98 do NCPC, SUSPENDO a exigibilidade da obrigação quanto ao 

autor, por ser beneficiária da Justiça Gratuita, na forma da lei. Após o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Colíder/MT, 27 de junho de 2017. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80558 Nr: 1541-44.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BATISTA COELHO, AMÉLIA COELHO TAVARES 

DUARTE, ELIAS SARAIVA COELHO, MARIA APARECIDA COELHO, 

EDILENE SILVA COELHO, ANTONIO BATISTA COELHO, EDILAINE MATCHIL 

MACHADO DA SILVA, JULIETA SARAIVA SIMÃO, LOURIVAL ALVES 

SIMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA, 

AMÉLIA COELHO TAVARES DUARTE, ELIAS SARAIVA COELHO, MARIA 

APARECIDA COELHO, EDILENE SILVA COELHO, ANTONIO BATISTA 

COELHO, JOSÉ BATISTA COELHO, JULIETA SARAIVA SIMÃO, LOURIVAL 

ALVES SIMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71, EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA - 

OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAINE MATCHIL 

MACHADO DA SILVA - OAB:6015/MT

 Ante o exposto, considerando que o acordo já foi homologado, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

III, “b” (transação), do Novo Código de Processo Civil, para que o acordo 

entabulado nos autos produza seus jurídicos e legais efeitos, fazendo 

seus termos parte integrante desta sentença.Custas e despesas 

processuais pelo requerente e pelo requerido, nos termos do § 2º do art. 

90 do CPC/2015, uma vez que tal matéria não foi objeto do acordo pelas 

partes. Entretanto, nos termos do § 3º art. 98 do NCPC, SUSPENDO a 

exigibilidade da obrigação quanto ao autor, por ser beneficiária da Justiça 

Gratuita, na forma da lei.Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Colíder/MT, 27 de junho de 2017.Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 83454 Nr: 810-14.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINÉIA DE SOUZA SANTOS, GUSTAVO DE 

SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIRENE CRISTINA 

CARVALHO - OAB:16036/O MT, JANAINA MACEDO RIBEIRO 

POSSMOSER - OAB:15845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:MT - 5736/O

 Processo nº: 810-14.2013.811.0009.

Código nº: 83454.

Vistos, etc.

1 – Não obstante manifestação de fl. 93, conforme já decidido à fl. 86, a 

advogada peticionante não possui poderes para atuar em nome do 

requerente Gustavo de Souza Santos. Assim, em razão da divergência 

entre as contas elencadas às fls. 85 e 93, INTIME-SE pessoalmente o 

requerente para, no prazo de 10 (dez) dias informar a correta conta para 

transferência.

2 – No mais, compulsando os autos, verifica-se que a requerente Taynara 

de Souza Santos já atingiu a maioridade, podendo então levantar o valor 

correspondente à sua fração.

3 – Assim, sem prejuízo, tendo em vista a certidão de fl. 95, DETERMINO o 

levantamento dos valores vinculados, correspondentes à fração do 

requerente Gustavo, bem como, da requerente Taynara, de modo que 

proceda a Secretaria com as expedições dos respectivos alvarás.

EXPEÇA-SE o competente Alvará.

3 – Após, INTIMEM-SE os exequentes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pugnar o que de direito.

Às providências. CUMPRA-SE.

Colíder/MT, 11 de abril de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 31919 Nr: 2588-34.2004.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NUNES DA SILVA BIET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71, DEISE JUSSARA ALVES - OAB:MT 17.867/0, 

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA - OAB:MT 22.577/O, Luiz 

Soares Leandro - OAB:101959/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2588-34.2004.811.0009.

Código Apolo n. 31919

Chamo o feito à ordem.

1 – Inicialmente, INDEFIRO o pedido de fl. 233, que se trata de destaque da 

importância convencionado referente a honorários advocatícios, uma vez 

que caberá ao advogado buscar os honorários pretendidos pela via 

adequada em ação própria.

2 –INDEFIRO o pedido de fl. 234, de expedição dos RPVs no valor 

atualizado, uma vez que, verifico assistir razão o executado às fls. 239 

verso e 253 verso.

 Isso porque, não obstante a decisão de fl. 241, importante ressaltar a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 430 de 806



desnecessidade de atualização do cálculo, neste momento processual. A 

atualização dos cálculos se mostra absolutamente dispensável, pois, 

quando da requisição de pagamento/expedição do precatório, bastará ao 

juízo requisitante informar ao Tribunal o montante a ser requisitado e a 

data da última atualização dos cálculos. Assim, quando do pagamento do 

RPV ou do precatório, o Tribunal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a última atualização até a data da transferência dos 

valores, o que afasta eventuais prejuízos ao exequente decorrentes da 

desvalorização monetária.

3 – Portanto, cumpra-se a r. sentença de fl. 208, em especial, expedindo 

os respectivos RPVs, nos termos do despacho de fl. 222.

Às providências.

Colíder/MT, 12 de abril de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92038 Nr: 693-52.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MURADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para que no prazo legal 

manifeste-se nos autos sobre o retorno do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 32053 Nr: 2678-42.2004.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA ELIZA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO da parte autora, para pugnar o 

que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sendo que, nada 

requerido, será arquivado o feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 82949 Nr: 296-61.2013.811.0009

 AÇÃO: Alteração do Regime de Bens->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CB, CRMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT, SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - OAB:OAB/MT 

16.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data compareceu nesta secretaria a Sanhora 

Cleonice Rodrigues Medeiro Birtche, Rg. Nº 0741542-7, CPF n. 

531439061-20, residente e domiciliada na Rua Uruguai, Bairro Jardim 

América, nº 241, Colíder, MT, e disse que por motivo de Foro intimo, 

DESEJA REVOGAR a procuração outorgada nos presentes autos ao Dr. 

Silvio Eduardo Polidório e Drª Suelen Daiana de Araújo Canova, solicitando 

seja certificado nos autos e os mesmos intimados desta certidão. Certifico, 

ainda, que a senhora Cleonice, SAI DEVIDAMENTE INTIMADA de que, no 

prazo de 15 dias, a partir desta data, deverá constituir novo advogado nos 

autos. O referido é verdade.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88137 Nr: 1417-90.2014.811.0009

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA REGINA DA COSTA FRANCISCO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO DAS CHAGAS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO 20 DIAS. Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): 

TIAGO DAS CHAGAS SILVA, Filiação: Eliani Resende das Chagas e Sergio 

Antunes da Silva, data de nascimento: 05/11/1992, brasileiro(a), natural de 

Rosana-SP, casado(a), mecanico. atualmente em local incerto e não 

sabido FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial. Despacho/Decisão: 

Autos nº: 1417-90.2014.811.0009.Código Apolo n°: 88137.Vistos em 

correição.Compulsando os autos, colhe-se da certidão de fl. 29, a 

informação de que não foi possível realizar a citação do requerido por não 

encontra-lo pessoalmente. Destarte, defiro o petitório de fl. 32.Portanto, 

CITE-SE o requerido por edital, com prazo de 20 (vinte) dias.Decorrido o 

prazo acima e não sendo apresentada a resposta pelo réu, NOMEIO o 

Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade FACIDER como curador especial, 

devendo apresentar a resposta no prazo legal.Apresentada a resposta, 

CERTIFIQUE-SE da tempestividade e ABRA-SE VISTA à Defensoria Pública 

e,  em seguida,  ao Min is tér io  Públ ico .CUMPRA-SE.Às 

providências.Colíder/MT, 19 de dezembro de 2017.Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira AndradeJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Myrna Nayara Queiroz 

Leite Viana, digitei. Colíder, 16 de maio de 2018

Rosangela Block Banazeski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 96191 Nr: 3397-38.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER BIRTCHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3397-38.2015.811.0009

Código nº: 96191

Vistos, etc.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta pelo HSBC Finance 

(Brasil) S/A. – Banco Multiplos contra Vagner Birtche.

Entre um ato e outro, à fl. 35, o exequente manifestou nos autos 

requerendo a extinção da execução em razão da quitação do débito, 

realizada pelo executado.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO. Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação pela parte executada, conforme 

fls. 35, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado da sentença devidamente certificado, ao 

ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 16 de março de 2018.
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Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 110677 Nr: 17456-47.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GHERLLY ARNALDO DE PAULA SIOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MOURA - 

OAB:21118/O

 Autos nº. 17456-47.2014.811.0015 – Código nº. 110677

Despacho

Vistos, etc.

ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público e posteriormente a Defesa 

para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

CUMPRA-SE.

Colíder-MT, 16 de abril de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 111638 Nr: 1473-84.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON ANDRADE VIANA, SARAH 

PAMELLA DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Autos nº. 1473-84.2018.811.0009 – Código nº. 111638

Despacho

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, bem como certificado 

a autenticidade do Alvará, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a 

cópia como mandado.

2. Após, devolva-se a Comarca de origem, com as formalidades de estilo.

Às providências. Expeça-se o necessário.

Colíder/MT, 15 de maio de 2018.

 Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 45373 Nr: 2223-72.2007.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, JOSE MARIA COUTO - OAB:9108-PR

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal manifesta na denúncia para o 

fim de CONDENAR o réu BENEDITO APARECIDO GERONIMO, dando-o 

como incurso nas sanções do artigo 217-A, do Código Penal, 

aplicando-lhe, no entanto, as penas do revogado artigo 214, do mesmo 

diploma, haja vista a ultratividade da lei mais benéfica, que restou em 07 

(sete) anos de reclusão.Fixo o regime inicial de cumprimento de pena 

SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, §2º, ‘b’ do CP.Deixo de conceder 

ao sentenciado as benesses dos artigos 44 e 77 do CP, pois não 

preenchidos os requisitos.Concedo ao réu o direito de recorrer em 

liberdade.Após o trânsito em julgado: a)Oficie-se ao Juízo do domicílio 

eleitoral dos sentenciados para os fins previstos no art. 15, III, da C. F. 

(suspensão dos direitos políticos) e, ainda, em cumprimento ao Provimento 

n. 03/03, da Egrégia Corregedoria Geral Eleitoral/MT;b)Comuniquem-se os 

órgãos de registro;c)Comunique-se o juízo da execução penal (somente 

se expedida guia provisória) ou, do contrário, expeça-se a guia de 

recolhimento definitiva;d)Expeçam-se Guias de Execução.e)Após, não 

havendo pendência, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias;f)Intimem-se os sentenciados e Ciência ao Ministério Público e 

à Defesa.Tendo em vista que o réu é assistido pela Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso, deixo de condená-lo ao pagamento das custas 

processuais, face a presunção de que não dispõe de recursos para 

arcarem com as custas processuais.Às providências. Expeça-se o 

necessário.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 

05 de março de 2018.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 99952 Nr: 2127-42.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS JOHNY DA SILVA DORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Silvia Bastos Carneiro - 

OAB:19473-B

 Autos nº. 2127-42.2016.811.0009 - Código nº. 99952

Despacho

Vistos, etc.

1. Ciência as partes do retorno dos autos.

2. Outrossim, considerando que em grau recursal o réu foi absolvido, 

dê-se imediato cumprimento ao alvará de soltura de folha retro, caso ainda 

pendente o cumprimento.

3. Finalmente, cumpra-se as deliberações finais da sentença quanto a 

arma de fogo e o entorpecente apreendidos, após, arquive-se.

Às providências. Cumpra-se.

Colíder/MT, 15 de março de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 96433 Nr: 3539-42.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETEMBRINO DE BORTOLI, MARCO DOS 

SANTOS ANTONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Autos n°. 3539-42.2015.811.0009 – Código n°. 96433

Despacho

Vistos, etc.

1. INTIME-SE pessoalmente o advogado indicado pelo réu Marco dos 

Santos Antonio, para que, em 5 dias, diga se patrocina de fato a sua 

defesa, e em caso positivo, apresente resposta acusação em favor do 

mesmo.

2. Aportando aos autos resposta negativa ao item 1 ou mesmo havendo o 

decurso do prazo estipulado sem qualquer resposta, INTIME-SE o 

acusado, pessoalmente, para que constitua advogado, em 5 dias, ou diga 

se pretende ter sua defesa patrocinada pela Defensoria Pública, caso em 

que deverão os autos serem remetidos a referida instituição.

3. Para o caso de o réu ser intimado pessoalmente e dizer que possui 

advogado, como já o fez por duas vezes (fls. 73 e 79), e não aportar 

resposta acusação no prazo legal, fica desde já nomeado para patrocinar 

sua defesa o NPJ da Faculdade de Colíder – FACIDER, nos termos do 

artigo 396-A, parágrafo 2º, do CPP, porquanto em tais casos a Defensoria 

Pública atuante nesta comarca não patrocina a defesa de acusados 

nestas condições, consoante já deixou claro em outros procedimentos em 

tramitação neste Juízo.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 23 de abril de 2018.

 Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-10.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE JOSE DE MENESES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000274-10.2018.8.11.0009; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: EDILENE JOSE DE MENESES Parte Ré: REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos. Verifica-se que decorreu o prazo para a douta 

causídica apresentar o instrumento procuratório de substabelecimento, 

conforme certidão de id. 12831126. Assim, intime-se a parte autora, por 

meio de seu advogado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize 

sua representação processual com a apresentação de instrumento 

procuratório, sob pena de nulidade do ato processual. Cumpra-se. Colíder, 

02 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000383-24.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO BATISTA GONSALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000383-24.2018.8.11.0009; Valor causa: R$ 10.078,65; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, TELEFONIA, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARCOS ANTONIO BATISTA GONSALVES Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de anulatória de 

negócio jurídico c.c. declaratória de inexistência de débito c.c. indenização 

por danos morais, em que as partes formularam acordo visando pôr fim ao 

litígio, cujo termo está acostado à pág. 1, id. 12958438 e à pág. 1, id. 

12958439. É o resumo do necessário, pois dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/1995. II - FUNDAMENTAÇÃO O termo de 

acordo juntado aos autos exprime a declaração de vontade entre partes 

capazes, com objeto lícito, possível e determinado, que tem finalidade 

negocial, idôneo o instrumento e forma prescrita. Nestes termos, nada 

impede a consecução do acordo, conforme autoriza o art. 57 da Lei 

9.099/1995. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes, fazendo parte integrante da presente 

sentença e JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. 

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas, despesas processuais ou 

honorários advocatícios nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada 

a intimação das partes. Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas 

e providências de praxe, observando-se em tudo a novel a CNGC. Em 

razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, sirva-se 

cópia da presente decisão como MANDADO e OFÍCIO. Cumpra-se. Colíder, 

03 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000383-24.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO BATISTA GONSALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000383-24.2018.8.11.0009; Valor causa: R$ 10.078,65; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, TELEFONIA, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARCOS ANTONIO BATISTA GONSALVES Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de anulatória de 

negócio jurídico c.c. declaratória de inexistência de débito c.c. indenização 

por danos morais, em que as partes formularam acordo visando pôr fim ao 

litígio, cujo termo está acostado à pág. 1, id. 12958438 e à pág. 1, id. 

12958439. É o resumo do necessário, pois dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/1995. II - FUNDAMENTAÇÃO O termo de 

acordo juntado aos autos exprime a declaração de vontade entre partes 

capazes, com objeto lícito, possível e determinado, que tem finalidade 

negocial, idôneo o instrumento e forma prescrita. Nestes termos, nada 

impede a consecução do acordo, conforme autoriza o art. 57 da Lei 

9.099/1995. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes, fazendo parte integrante da presente 

sentença e JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. 

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas, despesas processuais ou 

honorários advocatícios nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada 

a intimação das partes. Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas 

e providências de praxe, observando-se em tudo a novel a CNGC. Em 

razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, sirva-se 

cópia da presente decisão como MANDADO e OFÍCIO. Cumpra-se. Colíder, 

03 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000452-90.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS ASSIS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY GAVIOLI OAB - MT18740/O (ADVOGADO)

CILSO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0020430A (ADVOGADO)

ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR OAB - MT0006908S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA BISPO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000452-90.2017.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: JOSE CARLOS 

ASSIS DOS SANTOS Parte Ré: EXECUTADO: ANA PAULA BISPO DOS 

SANTOS . Finalidade: Intimar as partes, através do(a) advogado(a), para 

querendo, manifestar o que entender de direito, no prazo de cinco dias. 

Colíder, 16/05/2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000452-90.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS ASSIS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY GAVIOLI OAB - MT18740/O (ADVOGADO)

CILSO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0020430A (ADVOGADO)

ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR OAB - MT0006908S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ANA PAULA BISPO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000452-90.2017.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: JOSE CARLOS 

ASSIS DOS SANTOS Parte Ré: EXECUTADO: ANA PAULA BISPO DOS 

SANTOS . Finalidade: Intimar as partes, através do(a) advogado(a), para 

querendo, manifestar o que entender de direito, no prazo de cinco dias. 

Colíder, 16/05/2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000373-77.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA GONCALVES ROCHA PESSOA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEQUITI COSMETICOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000373-77.2018.8.11.0009; Valor causa: R$ 5.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DE 

IMAGEM]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANDREIA 

GONCALVES ROCHA PESSOA DE CARVALHO Parte Ré: REQUERIDO: 

JEQUITI COSMETICOS Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de declaratória de 

inexistência de débito c.c. indenização por danos morais e pedido liminar, 

em que as partes formularam acordo visando pôr fim ao litígio, cujo termo 

está acostado à pág. 1, id. 12957557 e à pág. 1, id. 12957558. É o resumo 

do necessário, pois dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/1995. II - FUNDAMENTAÇÃO O termo de acordo juntado aos autos 

exprime a declaração de vontade entre partes capazes, com objeto lícito, 

possível e determinado, que tem finalidade negocial, idôneo o instrumento 

e forma prescrita. Nestes termos, nada impede a consecução do acordo, 

conforme autoriza o art. 57 da Lei 9.099/1995. III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, fazendo parte 

integrante da presente sentença e JULGO EXTINTO o feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Novo Código de Processo Civil. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas, 

despesas processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, 

na forma dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 914 da 

CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se às baixas e providências de praxe, observando-se 

em tudo a novel a CNGC. Em razão do reduzido número de servidores 

desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão como 

MANDADO e OFÍCIO. Cumpra-se. Colíder, 02 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000373-77.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA GONCALVES ROCHA PESSOA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEQUITI COSMETICOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000373-77.2018.8.11.0009; Valor causa: R$ 5.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DE 

IMAGEM]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANDREIA 

GONCALVES ROCHA PESSOA DE CARVALHO Parte Ré: REQUERIDO: 

JEQUITI COSMETICOS Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de declaratória de 

inexistência de débito c.c. indenização por danos morais e pedido liminar, 

em que as partes formularam acordo visando pôr fim ao litígio, cujo termo 

está acostado à pág. 1, id. 12957557 e à pág. 1, id. 12957558. É o resumo 

do necessário, pois dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/1995. II - FUNDAMENTAÇÃO O termo de acordo juntado aos autos 

exprime a declaração de vontade entre partes capazes, com objeto lícito, 

possível e determinado, que tem finalidade negocial, idôneo o instrumento 

e forma prescrita. Nestes termos, nada impede a consecução do acordo, 

conforme autoriza o art. 57 da Lei 9.099/1995. III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, fazendo parte 

integrante da presente sentença e JULGO EXTINTO o feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Novo Código de Processo Civil. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas, 

despesas processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, 

na forma dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 914 da 

CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se às baixas e providências de praxe, observando-se 

em tudo a novel a CNGC. Em razão do reduzido número de servidores 

desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão como 

MANDADO e OFÍCIO. Cumpra-se. Colíder, 02 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000381-54.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDILEIA DE AMORIM SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANANDA SOARES DE OLIVEIRA VILELA OAB - MT24578/O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000381-54.2018.8.11.0009; Valor causa: R$ 10.194,02; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, TELEFONIA, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CLAUDILEIA DE AMORIM SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de anulatória de negócio 

jurídico c.c. inexistência de débito c.c. indenização por danos morais, em 

que as partes formularam acordo visando pôr fim ao litígio, cujo termo está 

acostado à pág. 1, id. 12958248 e à pág. 1, id. 12958250. É o resumo do 

necessário, pois dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/1995. II - FUNDAMENTAÇÃO O termo de acordo juntado aos autos 

exprime a declaração de vontade entre partes capazes, com objeto lícito, 

possível e determinado, que tem finalidade negocial, idôneo o instrumento 

e forma prescrita. Nestes termos, nada impede a consecução do acordo, 

conforme autoriza o art. 57 da Lei 9.099/1995. III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, fazendo parte 

integrante da presente sentença e JULGO EXTINTO o feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Novo Código de Processo Civil. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas, 

despesas processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, 

na forma dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 914 da 

CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se às baixas e providências de praxe, observando-se 

em tudo a novel a CNGC. Em razão do reduzido número de servidores 

desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão como 

MANDADO e OFÍCIO. Cumpra-se. Colíder, 02 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000381-54.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDILEIA DE AMORIM SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ANANDA SOARES DE OLIVEIRA VILELA OAB - MT24578/O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000381-54.2018.8.11.0009; Valor causa: R$ 10.194,02; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, TELEFONIA, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CLAUDILEIA DE AMORIM SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de anulatória de negócio 

jurídico c.c. inexistência de débito c.c. indenização por danos morais, em 

que as partes formularam acordo visando pôr fim ao litígio, cujo termo está 

acostado à pág. 1, id. 12958248 e à pág. 1, id. 12958250. É o resumo do 

necessário, pois dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/1995. II - FUNDAMENTAÇÃO O termo de acordo juntado aos autos 

exprime a declaração de vontade entre partes capazes, com objeto lícito, 

possível e determinado, que tem finalidade negocial, idôneo o instrumento 

e forma prescrita. Nestes termos, nada impede a consecução do acordo, 

conforme autoriza o art. 57 da Lei 9.099/1995. III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, fazendo parte 

integrante da presente sentença e JULGO EXTINTO o feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Novo Código de Processo Civil. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas, 

despesas processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, 

na forma dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 914 da 

CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se às baixas e providências de praxe, observando-se 

em tudo a novel a CNGC. Em razão do reduzido número de servidores 

desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão como 

MANDADO e OFÍCIO. Cumpra-se. Colíder, 02 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000266-33.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA VALERIA TEODORO PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000266-33.2018.8.11.0009; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARCIA VALERIA TEODORO PINHEIRO Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de declaratória de inexistência de débito 

c.c. indenização por danos morais, em que as partes formularam acordo 

visando pôr fim ao litígio, cujo termo está acostado à pág. 1, id. 12623550. 

É o resumo do necessário, pois dispensado o relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/1995. II - FUNDAMENTAÇÃO O termo de acordo juntado aos 

autos exprime a declaração de vontade entre partes capazes, com objeto 

lícito, possível e determinado, que tem finalidade negocial, idôneo o 

instrumento e forma prescrita. Nestes termos, nada impede a consecução 

do acordo, conforme autoriza o art. 57 da Lei 9.099/1995. III - DISPOSITIVO 

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, 

fazendo parte integrante da presente sentença e JULGO EXTINTO o feito 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, 

do Novo Código de Processo Civil. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas, 

despesas processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, 

na forma dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 914 da 

CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se às baixas e providências de praxe, observando-se 

em tudo a novel a CNGC. Em razão do reduzido número de servidores 

desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão como 

MANDADO e OFÍCIO. Cumpra-se. Colíder, 02 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000266-33.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA VALERIA TEODORO PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000266-33.2018.8.11.0009; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARCIA VALERIA TEODORO PINHEIRO Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de declaratória de inexistência de débito 

c.c. indenização por danos morais, em que as partes formularam acordo 

visando pôr fim ao litígio, cujo termo está acostado à pág. 1, id. 12623550. 

É o resumo do necessário, pois dispensado o relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/1995. II - FUNDAMENTAÇÃO O termo de acordo juntado aos 

autos exprime a declaração de vontade entre partes capazes, com objeto 

lícito, possível e determinado, que tem finalidade negocial, idôneo o 

instrumento e forma prescrita. Nestes termos, nada impede a consecução 

do acordo, conforme autoriza o art. 57 da Lei 9.099/1995. III - DISPOSITIVO 

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, 

fazendo parte integrante da presente sentença e JULGO EXTINTO o feito 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, 

do Novo Código de Processo Civil. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas, 

despesas processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, 

na forma dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 914 da 

CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se às baixas e providências de praxe, observando-se 

em tudo a novel a CNGC. Em razão do reduzido número de servidores 

desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão como 

MANDADO e OFÍCIO. Cumpra-se. Colíder, 02 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000737-49.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FAVARETTO OAB - MT22701/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000737-49.2018.8.11.0009 REQUERENTE: TEMISTOCLES 

NUNES DA SILVA SOBRINHO REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS 

INTELIGENTES S.A. FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) constituído(a) 

nos autos para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 19 de Junho de 2.018 às 16hs20, acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. (a) Antonia V. da 

Costa Nunis - Técnica Judicial SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000742-71.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SAMPATTI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 435 de 806



Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000742-71.2018.8.11.0009 REQUERENTE: LUCAS SAMPATTI 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) Advogado(a) constituído(a) nos autos para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 21 de Junho de 2.018 às 

13hs00, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor 

para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado 

(art 334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. (a) Antonia V. da Costa Nunis - Técnica Judicial SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000743-56.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SAMPATTI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000743-56.2018.8.11.0009; REQUERENTE: LUCAS SAMPATTI 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) constituído(a) nos autos para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 21 de Junho 

de 2.018 às 13hs20min, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. (a) Antonia V. da Costa Nunis - 

Técnica Judicial SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000770-39.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA ROSA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO SALES OAB - MT0021212A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB COLIDER LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000770-39.2018.8.11.0009; REQUERENTE: LETICIA ROSA 

SOARES REQUERIDO: CAB COLIDER LTDA FINALIDADE: INTIMAR o(a) 

Advogado(a) constituído(a) nos autos para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 21 de Junho de 2.018 às 15hs20min, 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. (a) Antonia V. da Costa Nunis - Técnica Judicial SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000744-41.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SAMPATTI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000744-41.2018.8.11.0009; REQUERENTE: LUCAS SAMPATTI 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. FINALIDADE: 

INTIMAR o (a) Advogado(a) constituído(a) nos autos para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 21 de Junho de 2.018 às 

15hs40min, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do 

autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu 

advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. (a) Antonia V. da Costa Nunis - Técnica Judicial SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000305-30.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000305-30.2018.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: ELIZABETE 

PEREIRA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. . Finalidade: 

Intimar a parte requerente, através do advogado, por todo o teor da 

petição de id. 12741141, para querendo, manifestar o que entender de 

direito, no prazo de cinco dias. Colíder, 16/05/2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 42/2018-CA

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MARCELO SOUSA MELO BENTO 

DE RESENDE, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 

COMODORO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS...

 CONSIDERANDO a recomendação da Comissão Processante da 

Sindicância instaurada por meio da Portaria de 17/17/2017 e recomposta 

por meio da Portaria 23/2018-CA, de 20/03/2018, de inclusão da servidora 

Maria de Lourdes Vianchini na sindicância instaurada, haja vista que esta 

aparentemente não procedeu com a anotação junto ao sistema de 

publicação exclusiva de advogado no processo, faltando com seus 

deveres funcionais;

 RESOLVE:

 Art. 1º - Aditar a Portaria 23/2018-CA para que a sindicância também 

apure a conduta da servidora MARIA DE LOURDES VIANCHINI, tendo em 

vista seus deveres funcionais como gestora judiciária da 2º vara.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia à Corregedoria Geral da Justiça.

 Comodoro-MT, 08 de maio de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº. 44/2018-CA

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MARCELO SOUSA MELO BENTO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 436 de 806



DE RESENDE, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 

COMODORO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS...

 CONSIDERANDO o teor da portaria 429/2017-C.ADM do Tribunal de 

Justiça do estado de Mato Grosso, datada de 31/07/2017;

 CONSIDERANDO a existência de móveis em geral e equipamentos de 

informática inutilizados nesta comarca, por serem antieconômicos e 

irrecuperáveis;

CONSIDERANDO a necessidade de verificar o estado de conservação e 

avaliar os móveis em geral e equipamentos de informática inservíveis, para 

que se possa solicitar autorização ao E. Tribunal de Justiça, para doação, 

a entidades sem fins lucrativos da comarca de Comodoro;

 RESOLVE:

Art. 1º - Criar a comissão de Inventário de bens e doações – COMPIB 

(artigo 50, parágrafo único da Portaria 429/2017/C.ADM), para realização 

do processo de doação de bens.

 Art. 2º - A comissão será composta pelos servidores: FLAVIO VIOLATO 

BENTEO – Gestor Geral em substituição, matrícula 34885; FLAVIO INÁCIO 

DA SILVA – Técnico judiciário, matrícula 34636 e LUCIANO DA SILVA 

LOPES - Técnico Judiciário, matrícula 34887, lotados nesta Comarca.

 Parágrafo único - Nomeio como suplente o servidor MIKAEL DA COSTA 

FERREIRA, Analista Judiciário, matrícula 34734.

Art. 2º - A Comissão deverá realizar o procedimento da doação dos bens 

inservíveis após a autorização do Presidente do Tribunal de Justiça, 

conforme determina a Portaria 429/2017/C.ADM.

Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação.

Publique-se e cumpra-se. Distribua-se.

Comodoro-MT, 15 de maio de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº. 45/2018-CA

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MARCELO SOUSA MELO BENTO 

DE RESENDE, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 

COMODORO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS...

 CONSIDERANDO as informações prestadas pela DCI, no cia 

0043598-94.2018.8.11.0000, movimento de número 14.

RESOLVE:

 RETIFICAR a Portaria n. 38/2018-CA de modo que onde se lê:

DESIGNAR a servidora MARIA DE LOURDES BIANCHINI, matrícula 11241, 

Auxiliar Judiciária, para o exercício da função de confiança de Gestora 

Judiciária substituta, do CEJUSC desta Comarca, com efeitos a partir da 

publicação.

Leia-se:

DESIGNAR a servidora MARIA DE LOURDES BIANCHINI, matrícula 11241, 

Auxiliar Judiciária, para o exercício da função de confiança de Gestora 

Judiciária do CEJUSC desta Comarca, com efeitos a partir da publicação.

 P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Comodoro-MT, 15 de maio de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 102568 Nr: 2075-95.2017.811.0046

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ILDO GRISOSTE BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIÃO DE FREITAS - OAB:530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo, sem manifestação do autor. Assim, 

impulsiono o feito a fim de intima-lo via correio AR, na forma do art. 485, § 

1º, do CPC.

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 121261 Nr: 2601-28.2018.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tatiane de Almeida Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:12482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Apense-se ao feito principal de Código 38075 – n. 2773-14.2011.811.0046 

e certifique a tempestividade dos Embargos e a existência de outros bens 

penhorados que não sejam objeto da demanda, conforme disposto o artigo 

986, §6º da CNGC.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 121317 Nr: 2615-12.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA MARCELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONCEDO a tutela antecipada requerida, para tanto, 

determino ao INSS o pagamento à autora do benefício previdenciário de 

auxílio-doença. O auxílio-doença será devido pelo período de 120 dias, 

consoante o art. 60, §8º da Lei n. 8.213/91, consoante o art. 60, §8º da Lei 

n. 8.213/91, acrescentado pela Lei n. 13.457/2017.Oficie-se o INSS – 

APSADJ – Agência da Previdência Social de Atendimento à Demandas 

Judicial para cumprimento da presente decisão.Fica cominada multa diária 

de R$ 100,00 (cem reais) caso o requerido transgrida o preceito constante 

no parágrafo anterior.Determino que o requerido comprove, ao término do 

prazo fixado, o efetivo cumprimento da decisão liminar, sob pena de 

incorrer na multa fixada no parágrafo anterior.Com efeito, uma vez que no 

caso dos autos não se admite a autocomposição (CPC art. 334, §4º), 

cite-se por remessa dos autos, por carta precatória, com a faculdade do 

artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que responda a 

presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se 

quiser.Com a chegada da contestação, intime-se o autor para 

apresentação de impugnação.Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 109111 Nr: 4961-67.2017.811.0046

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMILSON ALVES XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HANDERSON SIMOES DA SILVA - 

OAB:3279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341/SP

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36131 Nr: 826-22.2011.811.0046

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO, DIRCEU MARTINS 

COMIRAN - PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALENTIM WINGENBACH
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Intimar a Dra. Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/MT 16.691-A, 

advogada do Banco do Brasil, conforme segue: "Vistos. Indefiro o pedido 

de fls.228, afinal o peticionante sequer é parte nos autos. Decorrido o 

prazo para manifestação das partes. Autos ao arquivo. P. I. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115390 Nr: 16-03.2018.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO BATISTA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO SCHUMANN JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O-MT, TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - 

OAB:20395/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte autora, para no prazo de 05 

(cinco)dias, informar o endereço atualizado da parte requerida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38867 Nr: 3565-65.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS MÁQUINAS AGRÍCOLAS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDO MIGUEL MALDANER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069- MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A 

MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, MAURO ROSALINO 

BREDA - OAB:MT/14.687, VALESKA FERNANDA DA CAMARA 

LINHARES - OAB:MT/14988A

 Intimar a executada para, querendo, opor embargos à penhora online 

realizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34042 Nr: 2228-75.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, KATIA COSTA TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR EDUARDO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A/MT, KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 Intimar o credor para que indique outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias, caso a parte não se 

manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, fica desde já 

determinada a suspensão do presente feito com fundamento no artigo 921 

do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 121374 Nr: 2639-40.2018.811.0046

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLR, LMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL VASCONCELOS - 

OAB:3052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deve ainda ser analisado que no caso concreto, que os autores possuem 

um patrimônio a partilhar no valor de R$ 234.310,36 (duzentos e trinta e 

quatro mil, trezentos e dez reais e trinta e seis centavos), sendo que 

possuem duas empresas, de forma que é incoerente uma pessoa se 

declarar pobre. Inviável dizer que duas empresas, que são consolidadas 

na cidade apenas proporcionam rendimento para pagamento de despesas 

ordinárias do núcleo familiar.Ora, consta na inicial, as filhas do casal são 

maiores, casadas e possuem economia própria. Assim, verifica-se que o 

núcleo familiar dos autores é composto apenas dos mesmos, o que 

demonstra que as despesas para suas manutenções não são de grande 

monta. Sendo as custas judiciárias um recolhimento de natureza 

claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com práticas 

que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego de todo e 

qualquer pedido de assistência.Com efeito, não há nos autos qualquer 

elemento que demonstre a hipossuficiência do autor, mesmo porque, não 

trouxe qualquer documento que comprove o alegado. Assim, intime-se o 

requerente para, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias, emendar à 

inicial, juntando documentos que comprovem a hipossuficiência alegada, 

ou, não havendo comprovação de hipossuficiência, proceda ao 

recolhimento de custas, sob pena de ser cancelada a distribuição do feito 

(NCPC §2º do art. 99 e art. 290).Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 114544 Nr: 7207-36.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERREIRA E SAMPAIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS NARDINI - OAB:8386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a intempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 120039 Nr: 2012-36.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA FAGUNDES CHAVES RICARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMAO WILSON JUNIOR - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 118942 Nr: 1551-64.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENISO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI 

- OAB:22584/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 120345 Nr: 2182-08.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE JESUS VIEIRA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60761 Nr: 2553-79.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:156187/SP, JOSE MARTINS - OAB:84314/SP, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:192649/SP

 Vistos.

Verifica-se que o requerido informou dados bancários para levantamento 

dos valores que lhe são devidos, sendo assim, determino seja realizado o 

levantamento dos valores devidos em favor do requerido por meio de 

alvará judicial eletrônico a ser creditado na conta informada pelo requerido 

às fls. 438.

Após, intime-se as partes para requererem o que entenderem de direito no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Nada sendo requerido, autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 09 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 31777 Nr: 28-95.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPEN INFORMÁTICA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B

 Intimar a parte executada para, querendo, opor embargos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 118125 Nr: 1225-07.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S.A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOGO - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, ONDACIR ANTONIO BOGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14435-A/MT

 Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação apresentado é tempestivo. 

Certifico ainda que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC ou Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 VI da CNGC, impulsiono estes autos, com o fim de 

intimar a parte requerida para, querendo, no prazo de legal, apresentar as 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 67535 Nr: 1126-76.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMON ORNELAS MENEGUCI, FAZENDA 

AGROPECUÁRIA CONDOR LTDA - ME, DEMILSON FERREIRA VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIX LOPES FERNANDES - 

OAB:10420/MS, MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - OAB:15555/MT, 

TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - OAB:26713PR

 1. Determino qusejam solicitadas informações acerca das precatórias 

expedidas às fls. 138 e 142.

2. Após o retorno das precatórias, autos ao MPE e à defesa para que 

apresentem as alegações finais.

3. Ressalto que o réu Ramon Ornelas Meneguci não possui advogado 

constituído nos autos.

 4. Indefiro o pedido de liberação da fiança tendo em vista que o processo 

ainda não se finalizou.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 112078 Nr: 6182-85.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINEI ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 100665 Nr: 1208-05.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO HERCOLE GARBIN, SEBASTIÃO JOSÉ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO JOSE DE SOUZA - 

OAB:22452/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos para intimar o 

advogado da parte autora para manifstar acerca do pagamento efetuado 

pelo executado conforme juntada de ref. 55 no prazo de 05 (cinco) dias).

2ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 88390 Nr: 1628-44.2016.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSO DE 

ASSOCIADOS DO OESTE DE MT- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M A SILVA GUEDES SANTOS RESTAURANTE 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 88390

Vistos em correição.
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 Trata-se de Ação de busca e apreensão proposta por COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO – SICREDI SUDOESTE MT em face de M A SILVA GUEDES 

SANTOS RESTAURANTE ME.

 Exarada sentença de mérito, irresignado, apresentou a parte autora 

embargos de declaração, onde suscita contradição na sentença, sob o 

argumento de que não fora juntado nos autos qualquer acordo celebrado 

entre as partes para homologação.

É a síntese do necessário.

 Certifique-se a tempestividade dos embargos de declaração retro.

 Se tempestivos, tendo em vista que acaso sejam acolhidos os embargos 

de declaração interpostos nos autos modificarão a decisão embargada, 

intimem-se a (o) embargada (o) para manifestação no prazo de 05 (cinco) 

dias [art. 1.023,§2º, CPC] por meio de seu advogado constituído se houver 

mediante publicação no diário da justiça eletrônico-DJE/advogado dativo 

nomeado nos autos se tiver sido citada via edital, sendo, no entanto, tal 

intimação dispensada no caso de réu revel, caso já não o tenha feito.

 Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

Comodoro-MT, 16 de fevereiro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38792 Nr: 3490-26.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO PINZON ZAMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13.625-B, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417/B, SERGIO 

HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9.724/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente impugnação reconhecer 

o excesso de execução de R$ 21.045,49. Condeno a 

exequente/impugnada ao pagamento de honorários advocatícios no valor 

de 10% do valor do excesso da execução conforme autoriza o art. 85, 

CPC. Não havendo recurso voluntário do presente decisum, expeça o 

competente alvará. DETERMINO que o (a) Sr. (a) Gestor (a) junto a Conta 

Única-TJ/MT, se necessário o for proceda com a vinculação dos valores 

depositados nos autos, caso já não o tenha feito; ELABORE o (a) Sr. (a) 

Gestor (a) alvará judicial de levantamento em nome do beneficiário/do 

advogado do beneficiário, desde que este tenha poderes especiais no 

instrumento de mandato, para liberação do importe depositado/constrito em 

favor do credor/beneficiário. Com relação aos honorários sucumbenciais 

estes deverão efetuados em nome do causídico e de forma apartada ao 

valor principal, caso não tenha requerido de forma diversa, de forma 

eletrônica pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta 

bancária indicada; CIENTIFIQUE-SE a parte beneficiária ou seu sucessor, 

através de qualquer meio de comunicação da liberação do depósito judicial 

- art. 448 e ss. CNGC/MT. DETERMINO que dê ciência ao (à) advogado (a) 

constituído (a), através de publicação no DJE ou outro meio legal OU 

defensor público mediante remessa eletrônica/física dos autos, para que 

esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que 

decurso do prazo de 10 (dez) dias “in albis” será interpretado nesse 

sentido de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação 

da obrigação - art. 924, II, c/c art. 925. Manifestado pelo 

adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem manifestação, 

volte-me concluso para sentença.Intime-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 04 

de maio de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114993 Nr: 7381-45.2017.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ZANELLA, FRANCISCO ZANELLA, IVONE 

BOASKEVICZ ZANELA, CLEONICE ZANELLA, ADILCE ZANELLA, INES 

ZANELLA, JACIR ZANELLA, MARCO ANTONIO ARRUDA MENDES, ANNA 

MARIA ZANELLA, PAULO ZANELLA, ROSANA ZANELLA, SERGIO 

ZANELLA, MARILENE ZANELLA, NILSE ROSA ZANELLA, ESTELA MARI 

ZANELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ZANELLA, ANA MARIA BARBOSA DE 

OLIVEIRA ZANELLA, AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS TABACCHI PIRES 

CORRÊA - OAB:16961

 NOS TERMOS DO PROVIMENTO Nº 56/2007-CGJ E DA ORDEM DE 

SERVIÇO Nº 01/2016, IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA 

INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR DO OFICIAL DE JUSTIÇA 

NO VALOR DE R$ (4.482,00) CONFORME CERTIDÃO Ref:47.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 32564 Nr: 751-17.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DKDSG, ROSANGELA DOS SANTOS MUCHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ANTONIO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 Código 32564

VISTOS, ETC.

 Acosto no presente momento cópia do comprovante de restrição judicial 

via Renajud de bem móvel de propriedade do executado. Ademais, informo 

que fora feita de forma equivocada por este juízo anterior restrição judicial 

fazendo constar como órgão jurisdicional a comarca de São José dos 

Quatro Marcos-MT em que este magistrado era titular. Por oportuno, 

saliento que o equívoco descrito já fora sanado consoante cópia de 

restrição judicial em anexo a este despacho.

No mais, cumpra-se na íntegra a decisão prolatada às fls. 100.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 15 de maio de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 121264 Nr: 2602-13.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI BARBOSA CAMPOS , MARIA 

DUARTE DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°. 121264VISTOS, ETC.1)Certifique se houve o devido 

recolhimento das custas processuais;2)DETERMINO que seja procedida a 

citação do (s) devedor (es) mediante carta com aviso de recebimento ou 

por mandado caso requerido pelo exequente na exordial no endereço 

apontado pela parte exequente em petição retro para pagar em 03 (três) 

dias o valor integral da dívida [art. 829 do CPC] ou, querendo, opor-se à 

execução por meio de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contabilizados a partir da data de juntada aos autos do mandado cumprido 

(art. 231, II, CPC) [art. 914 e art. 915, ambos do CPC];3)Não havendo 

pagamento, proceda-se de imediato à penhora de bens, descrevendo-os 

pormenorizadamente e avaliando-os, fazendo constar o valor da avaliação 

no termo ou auto de penhora, bem como intimando, a respeito dos atos 

processuais praticados, o executado(s) [art. 154, inciso V e art. 841 e 

seguintes do CPC]. Caso necessário, expeça-se carta precatória para 

tanto a qual deverá ser distribuída às expensas da parte 

exequente;4)Intime-se o executado (s) para que, no prazo para embargos, 

caso queira, uma vez reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e 

honorários de advogado, requeira o parcelamento da dívida em até 06 

(seis) prestações mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 
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1% ao mês [art. 916 do CPC].5)Arbitro os honorários advocatícios em 10% 

do valor devido, ficando consignado que, em caso de pronto pagamento, a 

verba honorária será reduzida pela metade [art. 827, §1º do CPC].6)Defiro 

os benefícios do art. 212 do CPC. Intime-se a parte exequente para 

recolher a diligência do Oficial de Justiça em 30 (trinta) dias caso não seja 

beneficiária da assistência judiciária gratuita e, tenha requerido a citação 

via mandado;7)Caso o Oficial de justiça não encontre o executado, desde 

já DEFIRO o arresto de bens quantos bastem para garantir a execução.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 20630 Nr: 1741-47.2006.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINO FANK, MARCO ANTONIO MATTANA 

SEBBEN, LAUDEMIR ANTÔNIO SEBBEN, IVÂNIA MARIA MATTANA 

SEBBEN, NINO OSORIO ROLIM MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO BRAZ ZONTA, MARCOS ROBERTO 

DA SILVA VALENTIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, JOÃO BATISTA NICHELE - OAB:7540-B, LEONARDO 

GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:17.738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE FARIA SOUZA - 

OAB:9.768/MT, LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:3504-A/MT

 Certifico que estão faltando as fls. 2271 e seguintes. Assim, ficam as 

partes intimadas a manifestarem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 120119 Nr: 2049-63.2018.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA VARGAS - 

OAB:14912/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 120119

VISTOS, ETC.

 Atento aos autos DETERMINO que a parte embargante emende a inicial no 

prazo de 15 (quinze) dias para o fim de:

1) Retifique o valor da causa considerando que o valor da causa em tal 

pleito deve corresponder ao do bem sob constrição, em razão de este ser 

o resultado econômico a ser alcançado ou comprovar que houve o devido 

apontamento, ante a certidão lançada pelo Oficial de Justiça que avaliou o 

bem em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais);

2) Proceda com o recolhimento das custas processuais remanescentes.

 Cientifique-se na oportunidade o autor que o não cumprimento ocasionará 

no indeferimento da petição inicial conforme preceitua o art. 321, 

parágrafo único, CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 15 de maio de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 121003 Nr: 2483-52.2018.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI BRANDÃO MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 121003

VISTOS, ETC.

 Atenta aos autos DETERMINO que a parte embargante emende a inicial no 

prazo de 15 (quinze) dias para o fim de:

1) Comprovar a alegada hipossuficiência de recursos nos termos do art. 

5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, CPC ou proceder com o recolhimento 

das custas processuais;

2) Retificar o valor da causa considerando que o valor da causa em tal 

pleito deve corresponder ao do bem sob constrição, em razão de este ser 

o resultado econômico a ser alcançado ou comprovar que houve o devido 

apontamento.

 Cientifique-se na oportunidade o autor que o não cumprimento ocasionará 

no indeferimento da petição inicial conforme preceitua o art. 321, 

parágrafo único, CPC e, no caso de não recolhimento o processo será 

extinto sem resolução do mérito nos moldes do art. 102, parágrafo único, 

CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 15 de maio de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 29266 Nr: 347-97.2009.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URTIGÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, LAUDEMIR ANTÔNIO SEBBEN, AGRO-SUL PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, IVANIA MARIA MATTANA SEBBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 Fica o advogado intimado a devolver os autos em cartório sob pena de 

perda de direito de vista fora da Secretaria, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil ou órgão competente responsável pela instauração 

do procedimento disciplinar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 30294 Nr: 1474-70.2009.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENVINDA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Requerente, na 

pessoa de sua advogada, para que tenha ciência da designação da 

Audiência de Instrução e Julgamento, para a data: 06 de Junho de 2018, 

às 13:30m, conforme R. Despacho exarado na data: 04/05/2018, fl.: 141 

dos autos.

Luciano Lopes

Técnico Judicário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 65711 Nr: 3887-17.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEVINO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 
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OAB:5460

 VISTOS, ETC.

Certifique-se o trânsito em julgado.

Não havendo requerimentos em 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos 

com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64405 Nr: 2577-73.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S.R. PEÇAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR MENEGOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEVERSON LEANDRO COSTA - 

OAB:3134/RO, KELLY MEZZOMO C COSTA - OAB:OAB/RO nº 3551, 

MARIANNE A E VIEIRA DE FREITAS PEREIRA - OAB:3046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Rogério Schmidt - 

OAB:4.032/RO

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista petição da parte exequente, designo audiência de 

conciliação para o dia 11 de junho de 2018, às 14h30min.

Intimem-se as partes para comparecem na audiência de conciliação 

designada.

Acaso haja desinteresse na realização da audiência deverá a parte 

requerida manifestar seu desinteresse por petição apresentada nos autos 

com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência.

Notifique-se o conciliador deste juízo a data para qual foi designada a 

audiência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 28130 Nr: 2273-50.2008.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE MARTINS DOS SANTOS VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE BATTISTETTI 

BERLANGA - OAB:6810 B, RAMAO WILSON JUNIOR - OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença requerido por Janete 

Martins dos Santos Viana por meio de sua representante legal em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social todos devidamente qualificados.

Após, requereu a parte autora/exequente o cumprimento da sentença.

É o relato do necessário.

Impulsiono o feito da seguinte maneira.

1 - Certifique o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos;

2 - Defiro a prioridade na tramitação processual;

2 - Retifique o cadastro dos autos, fazendo registrar que o feito já se 

encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 

e seguintes do CPC;

 3 - Intime-se a Autarquia Federal mediante remessa Física/Eletrônica do 

feito para que, caso queira, impugne o cumprimento de sentença, no prazo 

de 30 (trinta) dias, encaminhando demonstrativo do débito;

4 - Se houver Impugnação, intime-se a parte exequente/impugnada por 

meio de seu advogado constituído nos autos de conhecimento via DJE 

para que, caso queira, manifeste-se nos autos a respeito da impugnação 

ao cumprimento de sentença apresentada pela Autarquia-ré em 15 

(quinze) dias [art. 218,§1º, CPC];

 5 - Não havendo apresentação de impugnação, certifique e venham-me 

os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39297 Nr: 312-35.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI DO CARMO CÂMERA DE VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEAPAR CERRADOS SEMENTES LTDA, 

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIBES ALBERTO DA SILVA - 

OAB:7.967, BEATRIZ AGNES - OAB:17378, BRAZ BORGES DOS 

SANTOS NETO - OAB:41.808, DOUGLAS LOPES LEÃO - OAB:13950, 

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONÇALVES - OAB:16681, SAMUEL 

MARTINS DOS SANTOS FERREIRA - OAB:44427, WILSON RODRIGUES 

DE FREITAS - OAB:12873, WILSON RODRIGUES DE FREITAS - 

OAB:12873/GO

 VISTOS, ETC.

Trata-se de um pedido de cumprimento de sentença requerido por Aibes 

Alberto da Silva e outros em face de Darci do Carmo Câmera de Vargas, 

todos devidamente qualificados.

Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, impulsiono o feito dessa forma:

I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença.

II – Intime-se a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (CPC, 

art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada pela 

Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, 

do CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de incidir em multa de 10% do total da condenação, nos termos do 

art. 523, §1º, do CPC.

III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on-line, com a devida atualização do valor devido, voltem-me os 

autos conclusos.

IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do CPC).

V – Não apresentada impugnação, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37792 Nr: 2490-88.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENÉSIO CADORE, MADALENA NEGRI 

CADORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE CAMARGO - 

OAB:23187-B, PEDRO GARCIA TATIM - OAB:8187-B

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para que 

tenham ciência do retorno dos autos à 1ª instância, bem como 

manifestem-se no que entenderem de direito, dentro do prazo legal.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63576 Nr: 1717-72.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENÉSIO CADORE, MADALENA NEGRI 

CADORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Código nº. 63576

 VISTOS, ETC.

Defiro o pedido retro de fl. 130.

O banco executado no presente cumprimento de sentença, devidamente 
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intimado para comprovar o recolhimento da guia judicial de fl. 102, não o 

fez, apenas juntando novamente o mesmo documento, conforme fl. 117, o 

qual não foi hábil para vinculação pelo Departamento de Depósitos 

Judiciais, fl. 109, razão pela qual desconsidero o suposto pagamento 

voluntário, pois desprovido de comprovação competente.

No mais, considerando que fora penhorados valores via Bacenjud, fls. 

119/120, como forma de execução forçada, determino sua liberação a 

favor da parte exequente, Pedro Garcia Tatim, motivo pelo qual retrato-me 

da decisão de fls. 128.

Após, não havendo novos requerimentos, no prazo de 15 dias, arquive-se 

o feito com as baixas e cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro-MT, 15 de maio de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 62873 Nr: 982-39.2013.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO DE ANDRADE KELM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ORLANDO DE ANDRADE 

KELM - OAB:67226/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-B/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:5.871/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:MT/8.184-A, THAYSE TEIXEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:17497

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes, na pessoa 

de seus advogados, para que tenham ciência do retorno dos autos à 1ª 

instância, bem como para manifestarem-se no que entenderem de direito.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 30197 Nr: 1250-35.2009.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁTIMA ROSANA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12404-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte executada, na pessoa do seu 

patrono, da decisão proferida nos autos, abaixo transcrita:

(..II – Intime-se a parte executada, por meio de seu advogado via DJE 

(Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser 

representada pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de 

Recebimento (Art. 513, §2º, II, do CPC), para efetuar o pagamento, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da 

condenação, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 

do FONAJE).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 101755 Nr: 1751-08.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME DUARTE ARAÚJO, PEDRINHO NECI 

FRITSCH, RODRIGO GEAN FRITSCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILA SUZAMAR DA ROCHA 

- OAB:12690

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar os autores do fato, na pessoa do seu 

patrono, da Cota Ministerial proferida nos autos, abaixo transcrita: I) O 

Ministério Público aceita a contra proposta, desde que o prazo de 

pagamento não seja superior a 06 (seis) parcelas, e que os depósitos 

sejam feitos em favor do Conselho da Comunidade de Comodoro/MT. 

Comparecer junto a diretoria desta comarca para retirar as guias da 

prestação pecuniária.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 23265 Nr: 784-12.2007.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COTRAMAC COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES E 

MAQUINAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DAVI BETIO, JOÃO AMPELIO BETTIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA - 

OAB:MT/17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Morgana Bettio - 

OAB:6099

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte executada, na pessoa do seu 

patrono, da decisão proferida nos autos, abaixo transcrita: I) Tendo em 

vista o resultado negativo da pesquisa efetivada, determino a intimação da 

parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens 

passíveis de penhora, conforme requerido pela exequente.

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000679-43.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA TEREZINHA RODRIGUES DE MENDONCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILEO CANDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000679-43.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA 

REQUERIDO: MARIA TEREZINHA RODRIGUES DE MENDONCA Vistos etc. 

Cumpra-se integralmente a finalidade da missiva precatória, 

certificando-se o prazo para pagamento do débito, bem como, procedendo 

com os demais atos expropriatórios, se necessário. Intime-se. Às 

providências. Jaciara/MT, 16 de maio de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000548-68.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROBRACON RONDONOPOLIS BRASIL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sirléia Strobel OAB - MT0005256S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ALVES NOVAIS - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000548-68.2018.8.11.0010. AUTOR: 

ROBRACON RONDONOPOLIS BRASIL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA 

RÉU: PAULO ALVES NOVAIS - ME Vistos etc. Trata-se de pedido de 

reconsideração da parte autora objetivando a busca de endereço da parte 

requerida através de sistema SIEL (ID 13142928). Inicialmente vale 
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consignar que a autora sequer trouxe aos autos documentos 

comprobatórios de diligências empreendidas no intuito de localização de 

bens da parte ré. Consigna-se novamente o encargo do autor em realizar 

diligências extrajudiciais para a localização da requerida, de forma que as 

diligências judiciais empregadas no mesmo sentido possuem caráter 

excepcional, vez que devem ser utilizadas quando esgotadas todas as 

diligências disponíveis ao autor para o cumprimento de seu encargo. Ora, 

não se pode impor ao Judiciário todo o ônus na busca de bens de 

devedor, mormente quando a parte requerente tem a seu dispor outros 

meios de localização. E é exatamente nesse sentido que deve ser 

entendido o princípio da cooperação, insculpido no artigo 6º do CPC. 

Assim, não demonstrado o exaurimento das diligências empreendidas, eis 

que não há nos autos nenhum documento hábil a atestar que a diligência 

restou frustrada pela exequente, INDEFIRO o pedido de reconsideração de 

ID 13142928. Ademais, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, indicar endereço da parte ré, ou ainda, comprovar o 

exaurimento de todas as diligências possíveis sem logração de êxito. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Jaciara/MT, 14 de maio de 

2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000668-14.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OABPREV-MG - FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA ORDEM 

DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL MINAS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000668-14.2018.8.11.0010; Valor 

causa: R$ 18.840,56; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[PREVIDÊNCIA PRIVADA, AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO]. Partes 

do processo: Parte Autora: AUTOR: GIOVANI BIANCHI Parte Ré: RÉU: 

OABPREV-MG - FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA ORDEM 

DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL MINAS GERAIS Vistos etc. 

Nos presentes autos, fora proferido despacho de ID 12785841, 

determinando-se à parte requerente a comprovação de seu estado de 

hipossuficiência ou o recolhimento das custas, devendo também retificar o 

valor da causa, recolhendo as custas sob parâmetro do quantum 

atribuído. Posteriormente, compareceu o autor apenas comprovando o 

recolhimento das custas, porém, sobre o valor já atribuído inicialmente à 

causa e sobre este o demandante afirmou que corresponde ao somatório 

das parcelas referentes a período em que se constatou sua incapacidade 

temporária, qual seja, entre 30/11/2016 a 04/08/2017, totalizando, assim, 

R$ 18.840,56 (dezoito mil oitocentos e quarenta reais e cinquenta e seis 

centavos). Ocorre que o valor atribuído pelo requerente equivale a exatas 

08 (oito) parcelas, sendo que o período que postula o recebimento 

indenizatório excede ao número afirmado. No caso, cabe à parte autora 

retificar o valor, vez que é estimável por meio de cálculo, devendo 

corresponder exatamente ao período requerido em sua exordial, nos 

termos do art. 291 do CPC. “1. Valor certo. À causa posta em juízo deve 

ser dado um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediato. Toda causa objeto de tutela jurisdicional deve ser valorada. A 

regra geral é que o valor da causa corresponde ao proveito econômico a 

ser obtido pelo demandante através da tutela jurisdicional(STJ, 1a Turma, 

REsp 852.243/ PR, rel. Min. José Delgado, j.19.09.2006, DJ 19.10.2006, 

p.261). O valor da causa é o valor da época do ajuizamento da ação 

(súmula 502, STF). Qualquer alteração posterior à sua propositura que 

possa repercutir sobre o seu valor é irrelevante.” Assim, intime-se a 

requerente para, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias, emendar à 

inicial o valor correto à causa, recolhendo as custas complementares, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo supra, façam os autos 

imediatamente conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 14 de maio de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 3838 Nr: 16-49.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEGASPERI & FIRMINO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MARCEL VANIN 

TURCHIARI - OAB:Procurador Est.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 16-49.1997.811.0010Código n.º3838 Vistos etc.Trata-se de 

pedido de penhora, requerido pela parte exequente às fls. 116/117, 

solicitando o bloqueio de saldos em contas bancárias da parte executada, 

tendo em vista que descumpriu o parcelamento do débito.Inicialmente, 

deve ser consignado que o artigo 835 do CPC declara qual ordem de 

preferência para a realização da penhora.Apesar de não ser o 

entendimento deste juízo a realização de consultas via sistema BACENJUD 

sem a demonstração da alteração do quadro econômico da parte 

executada, verifica-se, contudo, o transcurso de mais de 03 (três) anos 

do último deferimento e consulta sistêmica junto ao Banco Central.Posto 

isto, defiro a penhora online no valor de R$ 24.404,83 (vinte e quatro mil 

quatrocentos e quatro reais e oitenta e três centavos) nas contas da parte 

executada: DEGASPERI E FIRMINO LTDA, CNPJ n.º 

03.188.075/0001-36.Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolo de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados.Os autos permanecerão no gabinete até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco 

Central.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 3914 Nr: 1219-12.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PELLL, TRL, ECL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0, ROMES JÚLIO TOMAZ - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Posto isto, defiro a penhora online no valor de R$ 14.137,60 (quatorze mil 

cento e trinta e sete reais e sessenta centavos) nas contas da parte 

executada: PAPELARIA E LIVRARIA LOPES LTDA, CNPJ n.º 

15.369.333/0002-40; EDUARDO CAUHY LOPES, CPF n.º 340.567.006-30; 

e TARSO RICARDO LOPES, CPF n.º 240.300.156-20.Nesta oportunidade, 

anexo a esta decisão o recibo de protocolo de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.Os autos permanecerão no 

gabinete até que se processe a ordem perante as instituições financeiras 

por meio do Banco Central.Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão 

transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.Considerar-se-á 

efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo 

como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será 

juntado aos autos.Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte 

executada deverá ser intimada para, querendo, opor embargos (art. 16, III, 

Lei n.º 6.830/80).Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao 

valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos 

termos do artigo 836 do CPC, não se levará a efeito a penhora quando 

ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.Ainda, não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

a parte exequente outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de retorno dos autos 

ao arquivo.Decorrido o prazo alhures mencionado, CERTIFIQUE-SE e 

voltem-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências. Jaciara/MT, 10 de maio de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 10824 Nr: 1362-59.2002.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELICE MOREIRA DA SILVA, GISELE MOREIRA DE 

OLIVEIRA, LUCIAN MOREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERDINANDO DI LORETO, JAYME FERRUCCIO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112/MT, Andrews Veras Ferruccio - OAB:336709 - 

SP, Fabricio Sicchierolli Posocco - OAB:154463 - SP, FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 DECLARO O FEITO SANEADO.Fixo os pontos controvertidos a serem 

elucidados em audiência: a) a culpa dos requeridos pelo acidente 

automobilístico e eventual dever de reparar os danos sofridos pela autora; 

b) as condições de trafegabilidade da pista no dia da colisão. DEFIRO a 

produção de prova oral e testemunhal.Designo audiência de instrução 

para o dia 13 de junho de 2018, às 14h00min.Fixo o prazo comum de cinco 

dias úteis para apresentação de rol de testemunhas (que deverá conter, 

sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, 

número de identidade e endereço completo da residência e do local de 

trabalho), sob a pena de preclusão.As testemunhas deverão ser ao 

máximo de três para cada parte (§6º, Art. 357, NCPC). Somente será 

admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na hipótese 

de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos 

distintos.Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou 

intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do Art. 

455 do NCPC).Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca 

e não haja compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na 

audiência aqui designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com 

prazo de sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência 

intimando-se as partes quanto à expedição da carta precatória e para que 

a parte que arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva 

distribuição junto ao juízo deprecado).Intimem-se as partes, pessoalmente, 

para prestarem depoimento pessoal, sob pena de confissão.Ainda, 

determino ainda a intimação dos requeridos para que se manifestem, no 

prazo de 15 dias, acerca do pedido de utilização dos depoimentos 

colhidos nos autos nº. 1364-29.2002.811.0010 como prova 

emprestada.Por fim, converta a classificação do feito para procedimento 

ordinário.Cumpra-se, expedindo o necessário.Jaciara - MT, 15 de maio de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 91918 Nr: 2344-48.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO RIBEIRO E SILVA, ANGELA DE 

FÁTIMA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da divergência dos valores apresentados à ref. 36 e 37 pela 

exequente, diga esta, em 15 (quinze) dias, qual o valor devido, devendo, 

ainda, acostar planilha atualizada do débito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53107 Nr: 1661-50.2013.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULLY KELLY ALVES DA SILVA, LCADN, RLADN, 

GDSDN, RWDN, LEIDJANE MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RIVALDO FERREIRA DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, com fundamento no Art. 487, inciso I, do NCPC, HOMOLOGO a 

partilha amigável apresentada e últimas declarações (fls. 113/116), 

atribuindo àqueles nela contemplados os respectivos quinhões 

mencionados, f icando ressalvados eventuais direi tos de 

terceiros.Determino seja oficiado ao Banco Itaú S/A para que informe os 

dados da conta bancária para transferência dos valores devidos pelo de 

cujus.Aportando aos autos os dados da conta bancária, libere-se em 

favor do banco o valor total de R$ 809,48 (oitocentos e nove reais e 

quarenta e oito centavos), que se refere ao valor da quitação à vista (fl. 

137).Os valores remanescentes deverão ser rateados entre os herdeiros, 

na forma convencionada nas primeiras e últimas declarações.Com o 

trânsito em julgado desta sentença homologatória, lavre-se formal de 

partilha ou elabore-se carta de adjudicação, e consequente expedição de 

alvarás referentes aos bens por ele abrangidos (Art. 659, §2º, primeira 

parte, do NCPC).Ciência ao Ministério Público.Paralelamente, intimem-se as 

fazendas públicas das esferas federal, estadual e municipal para fins de 

lançamento administrativo de eventuais impostos de transmissão ou 

tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária 

(Art. 659, §2º, segunda parte e Art. 662, §2º, ambos do 

NCPC).Oportunamente, arquivem-se os autos.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Às providências. Jaciara/MT, 14 de maio de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51949 Nr: 516-56.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAL ARMAZÉNS GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMALIA CADONÁ - 

OAB:15942/MT, DIEGO ALOISIO LUFT - OAB:12436/MT, MARCELO 

EDVINO LUFT - OAB:13265/MT

 .Posto isto, defiro a penhora online no valor de R$ 247.824,15 (duzentos e 

quarenta e sete mil oitocentos e vinte e quatro reais e quinze centavos) 

nas contas da parte executada: AMAL ARMAZÉNS GERAIS LTDA, CNPJ 

n.º 01.682.230/0001-40.Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o 

recibo de protocolo de bloqueio de valores que, confirmados, deverão 

ficar indisponibilizados.Os autos permanecerão no gabinete até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco 

Central.Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a 

Conta Única do Poder Judiciário.Considerar-se-á efetuada a penhora 

quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o 

protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será juntado aos 

autos.Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada 

deverá ser intimada para, querendo, opor embargos (art. 16, III, Lei n.º 

6.830/80).Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do 

débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente 

que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente 

absorvido pelo pagamento das custas da execução.Ainda, não efetuado 

bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido resposta 

negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, colacione a parte 

exequente matrícula atualizada dos imóveis indicados no petitório de fl. 

140, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento do 

feito.Decorrido o prazo alhures mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me 

os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. 

Jaciara/MT, 10 de maio de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 10899 Nr: 1437-98.2002.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONOFRE LUIZ CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, por 

tempestivos (fl.291) e, no mérito, REJEITO-OS, por não restar configurado 

qualquer das hipóteses do Art. 1.022, do CPC.Deve, assim, permanecer a 

sentença terminativa (fls. 285/286) tal como foi lançada.Publique-se. 

Intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquivem-se.Às 

providências.Jaciara/MT, 14 de maio de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55793 Nr: 295-39.2014.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAÍAS BORGES DE REZENDE SOBRINHO, MARIA 

MADALENA GONÇALVES DE REZENDE, ONILDO DE MORAES REZENDE, 

SELMA NUNES TEIXEIRA REZENDE, OLIAN DE MORAES REZENDE, INES 

MOREIRA DOS SANTOS REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANITA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, SUHAILA MAHMUD AHMAD BIANCHI - OAB:8388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Assim, com fundamento no Art. 487, inciso I, do NCPC, HOMOLOGO a 

partilha amigável apresentada e últimas declarações, atribuindo àqueles 

nela contemplados os respectivos quinhões mencionados, ficando 

ressalvados eventuais direitos de terceiros.Com o trânsito em julgado 

desta sentença homologatória, lavre-se formal de partilha ou elabore-se 

carta de adjudicação, e consequente expedição de alvarás referentes aos 

bens por ele abrangidos (Art. 659, §2º, primeira parte, do 

NCPC).Paralelamente, intimem-se as fazendas públicas das esferas 

federal, estadual e municipal para fins de lançamento administrativo de 

eventuais impostos de transmissão ou tributos porventura incidentes, 

conforme dispuser a legislação tributária (Art. 659, §2º, segunda parte e 

Art. 662, §2º, ambos do NCPC).Oportunamente, arquivem-se os 

autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Às providências. Jaciara/MT, 14 

de maio de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 29903 Nr: 2378-04.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RAIMUNDA CORDOBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata Cordeiro Uchoa 

Florencio - OAB:Proc Federal

 Vistos etc.

É de ver que o presente processo teve desfecho (fl. 115/128).

 Superada a fase recursal, com a reforma parcial da sentença (fls. 

157/160), certificou-se o trânsito em julgado (fl. 199).

Em seguida, proposto o cumprimento de sentença, o mesmo foi extinto em 

decorrência do pagamento integral das parcelas vencidas desde a 

propositura da demanda e a título de aposentadoria por idade rural (fl. 

230).

Assim, deixo de analisar o petitório de fls. 241/251, tendo em vista o 

pagamento e recebimento do débito, sem, contudo, haver qualquer valor 

remanescente.

Dessa forma, determino a remessa dos autos à central de arrecadação 

para providências necessárias, se for o caso.

Após, ao arquivo definitivo, com as cautelas de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 14 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51312 Nr: 3215-54.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNNO GUSTAVO DE OLIVEIRA, BRUNNO 

GUSTAVO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, defiro a penhora online no valor de R$ 5.495,20 (cinco mil 

quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos) nas contas da 

parte executada: BRUNNO GUSTAVO DE OLIVEIRA, CNPJ n.º 

04.877.780/0001-03; e BRUNNO GUSTAVO DE OLIVEIRA, CPF n.º 

919.162.591-20.Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolo de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados.Os autos permanecerão no gabinete até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco 

Central.Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a 

Conta Única do Poder Judiciário.Considerar-se-á efetuada a penhora 

quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o 

protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será juntado aos 

autos.Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada 

deverá ser intimada para, querendo, opor embargos (art. 16, III, Lei n.º 

6.830/80).Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do 

débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente 

que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente 

absorvido pelo pagamento das custas da execução.Todavia, no caso dos 

autos, não fora efetuado o bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, 

por ter inexistir relacionamentos da parte executada junto a instituições 

financeiras, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique a parte 

exequente outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito.Decorrido o 

prazo alhures mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos 

conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. 

Jaciara/MT, 10 de maio de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 591 Nr: 3131-92.2008.811.0010

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO CABECEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3329, Murillo Espínola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:207681, JOÃO BATISTA ALVES BARBOSA - OAB:4.945-OAB/MT

 Vistos etc.

É de ver que o presente processo teve desfecho (fl. 21), sendo 

certificado o trânsito em julgado (fl. 78).

 Assim, primeiramente, indefiro o pedido de justiça gratuita formulado às 

fls. 40/61, tendo em vista que, apesar da baixa da empresa requerida, 

verifica-se nos autos principais (n.º 472-96.1997.811.0010 – Código 585) 

a existência de filial da requerida. Portanto, os documentos juntados no 

petitório retromencionado não corroboram com o pedido.

 Assim é a jurisprudência do E. TJMT:

“BUSCA E APREENSÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

INDEFERIMENTO – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – 

ART. 99, § 2º, CPC - PRESUNÇÃO RELATIVA - RECURSO DESPROVIDO. 

Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita 

a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua 

impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu 

na espécie. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, 

da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da 

concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os 

elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” 

(Ap 144473/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 

01/03/2018). Negritei.

Dessa forma, determino a remessa dos autos à central de arrecadação 

para providências necessárias, se for o caso.

Após, nada sendo requerido, ao arquivo definitivo, com as cautelas de 

praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 10 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido
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 Cod. Proc.: 23669 Nr: 2586-56.2007.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASSNUF RODRIGUES & CIA Ltda (POSTO PLANALTO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIVALDO MOTA DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ileonilson Rodrigues - 

OAB:11602/MT, JOANY FÁBIA PINHEIRO RODRIGUES - OAB:14.466/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 De outra banda, deve ser consignado que o artigo 835 do CPC declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.Posto isto, defiro 

a penhora online no valor de R$ 29.783,42 (vinte e nove mil setecentos e 

oitenta e três reais e quarenta e dois centavos) nas contas da parte 

executada: ARIVALDO MOTA DE SANTANA TRANSPORTES, CNPJ n.º 

02.611.649/0001-74; e ARIVALDO MOTA DE SANTANA, CPF n.º 

053.748.938-07.Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolo de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados.Os autos permanecerão no gabinete até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco 

Central..Ainda, não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, 

por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 

do STJ, determino a penhora do veículo indicado à fl. 102, expedindo-se 

Carta Precatória para que proceda o Sr. Meirinho à penhora e a avaliação 

in loco, no endereço informado à fl. 103.Nomeio desde já o executado 

como depositário fiel.Após, intime-se a parte devedora para, querendo, 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o art. 525, § 

11 do CPC, sendo que, em caso de inércia, prosseguir-se-á com os 

demais atos expropriatórios. Restando infrutífera a penhora, intime-se o 

exequente para requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento do feito até o decurso do prazo prescricional, 

qual seja, 02 (dois) anos, de acordo com o artigo 61 da Lei n.º 7.357/85 e 

Súmula 150 do STF.Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos 

conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências. Jaciara/MT, 10 de maio de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56049 Nr: 503-23.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO BRAGA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Embora a questão seja discutível, somente com a preclusão da decisão 

que rejeita a impugnação é que se pode partir para os atos executivos 

propriamente ditos, ou seja, para a expedição de precatório ou de 

requisição de pequeno valor (art. 535, § 3.º, CPC). Recorde-se que o STF 

reconheceu a repercussão geral à discussão sobre a possibilidade de 

execução provisória contra a Fazenda Pública, com a expedição de 

precatório antes do trânsito em julgado da sentença (RE 573.872/RS. rel. 

Min. Ricardo Lewandowski. DJe 11.04.2008), o que recomenda se 

aguarde a solução final dessa controvérsia na instância adequada." (Novo 

Código de Processo Civil comentado/ Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero. – 2 ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2016. pág. 657/658).Diante do teor da petição de 

fls. 99/104 e a dissonância dos valores apresentados pelas partes, 

remetam-se os autos à contadora deste juízo para retificar o cálculo, 

devendo, para todos os efeitos, observar os parâmetros fixados no 

acórdão (fls. 77/81):- A data do início do benefício (DIB), correspondendo 

à data de citação (12/05/2014);- Data final do cálculo em 01/06/2017, dia 

imediatamente anterior à DIP (Data de Início do Pagamento) – fl. 104;- 

Atualização até a data do início do pagamento, ou seja, até 02/06/2017;- 

Juros que se iniciarão na citação (12/05/2014 – juntada da Carta 

Precatória aos autos), nos exatos parâmetros fixados no acórdão, bem 

como, Lei n.º 11.960/2009 e o Manual de Cálculos da Justiça Federal/CJF 

134;- Juros de mora em 12% a.a. até 06/2009, 6% a.a. até 06/2012 e 

correspondente à poupança (dia 1º em diante).Após, intimem-se as partes 

para que se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias.Às providências. 

Jaciara/MT, 14 de maio de 2018.Laura Dorilêo Cândido.Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56466 Nr: 848-86.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Vistos, etc.

 Diante da não concessão de efeito ativo ao recurso, intimem-se ambas as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem sobre a perícia 

contábil realizados nos autos de código 56465, 56548, 56671, 57646, 

56505, 56775, 56315, 57647, 56792 e 55605, conforme decisão de fl. 165.

Em seguida, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 15 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57651 Nr: 1849-09.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA CAMILO DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Vistos, etc.

 Diante da não concessão de efeito ativo ao recurso, intimem-se ambas as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem sobre a perícia 

produzida nos autos de código 56465, 56548, 56671, 57646, 56505, 

56775, 56315, 57647, 56792 e 55605, conforme decisão de fl. 139.

Em seguida, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 15 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55595 Nr: 120-45.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIS MOTA PANHAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A, CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:7.629/SC

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença, proposta por Thais Mota Panhan, 

em face de Bv Financeira S/A, todos devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 300/302, a exequente interpôs Embargos de Declaração contra a 

decisão de fls. 297/298, e naquela mesma peça recursal efetuou proposta 

de acordo com a finalidade de colocar fim ao litígio.

Com vista dos autos, o executado concordou com a proposta de acordo, 

fls. 305.

Vieram-me os autos conclusos.

É relato do necessário.
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 Fundamento e decido.

Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das partes, 

restando-me apenas homologar o presente ajuste.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, o acordo celebrado entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Em consequência, determino a liberação do valor de R$ 5.347,07 (três mil, 

trezentos e quarenta e sete reais e sete centavos) em favor da 

exequente, a título de quitação da dívida.

Os valores remanescentes depositados nos autos deverão ser liberados 

em favor do banco executado.

Por fim, diante da quitação do débito exequendo, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houverem, pela executada.

Publique-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 14 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54656 Nr: 3099-14.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTEIR ROSA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Incialmente, determino a correção da autuação e distribuição para 

cumprimento de sentença, conforme já determinado às fls. 91/92.

Compulsando os autos verifico que o exequente, embora devidamente 

intimado, deixou de se manifestar sobre os cálculos apresentados (fl.99).

Sendo assim, homologo os cálculos apresentados pela parte exequente 

às fls. 87/89.

De outra banda, oficie-se ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do TJMT, instruindo-se com as peças necessárias (Artigo 3º, 

§ 1º, do Provimento nº. 11/2017-CM).

 Aportando aos autos os cálculos de atualização e deduções tributárias, 

encaminhe-se o Precatório aos executados para pagamento, nos termos 

do artigo 4º, do Provimento nº. 11/2017-CM.

Após, efetuado o levantamento dos valores, e certificado nos autos, 

voltem os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 14 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47282 Nr: 2422-52.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE BATERIAS DELTA LTDA, EUCLIDES 

TARTARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI - BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, SUHAILA MAHMUD AHMAD BIANCHI - OAB:8388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:131436/RJ, Mônica Cristina Felizardo Vasconcelos - 

OAB:13.237-B

 Vistos etc.

Ante o caráter modificativo dos Embargos de Declaração de fls. 262/269, 

nos termos do artigo 1.023, § 2º do Código de Processo Civil, abra-se 

vista ao recorrido para contrarrazoar, no prazo legal.

Após, voltem-me conclusos para decisão acerca do acolhimento ou não 

dos Embargos de Declaração oposto pela parte executada.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 14 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55524 Nr: 58-05.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA PEREIRA VIANA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003-A/MT, Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o exequente, embora devidamente 

intimado, deixou de se manifestar sobre os cálculos apresentados (fl.96).

Sendo assim, homologo os cálculos apresentados pela parte exequente 

às fls. 86/88.

De outra banda, oficie-se ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do TJMT, instruindo-se com as peças necessárias (Artigo 3º, 

§ 1º, do Provimento nº. 11/2017-CM).

 Aportando aos autos os cálculos de atualização e deduções tributárias, 

encaminhe-se o Precatório aos executados para pagamento, nos termos 

do artigo 4º, do Provimento nº. 11/2017-CM.

Após, efetuado o levantamento dos valores, e certificado nos autos, 

voltem os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 14 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 5607 Nr: 1186-85.1999.811.0010

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANS RODAR TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEMI ALVES DE JESUS - 

OAB:4264/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

SAIONARA MARI - OAB:5225-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112/MT

 .Posto isto, defiro a penhora online no valor de R$ 393.401,37 (trezentos 

e noventa e três mil quatrocentos e um reais e trinta e sete centavos) nas 

contas da parte executada: TRANS RODAR TRANSPORTES LTDA, CNPJ 

n.º 00.260.144/0001-87.Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o 

recibo de protocolo de bloqueio de valores que, confirmados, deverão 

ficar indisponibilizados.Os autos permanecerão no gabinete até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco 

Central.Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a 

Conta Única do Poder Judiciário.Considerar-se-á efetuada a penhora 

quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o 

protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será juntado aos 

autos.Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada 

deverá ser intimada para, querendo, opor embargos (art. 915 do 

CPC).Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o 

produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução.Ainda, não efetuado bloqueio de 

valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido resposta negativa, e 

tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique a parte exequente 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 
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15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito.Decorrido o prazo acima 

mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos conclusos.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências. Jaciara/MT, 10 de maio de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45420 Nr: 304-06.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANUEL MARQUES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTO CERTO UTILIDADES DOMÉSTICAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10246, MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - OAB:10.269/MT, 

NORBERTO MARQUES DA SILVA - OAB:11724/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDEMIR LIUTI JÚNIOR - 

OAB:10.636/MS, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14.554/MT, ROBERTO TARASHIGUE OSHIRO JÚNIOR - 

OAB:9.251/MS

 .Posto isto, defiro a penhora online no valor de R$ 148.556,58 (cento e 

quarenta e oito mil quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito 

centavos) nas contas da parte executada: PONTO CERTO UTILIDADES 

DOMÉSTICAS LTDA, CNPJ n.º 49.841.558/0061-36; 49.841.558/0030-30; 

49.841.558/0016-81; 49.841.558/0034-63; 49.841.558/0083-41; 

49.841.558/0027-34; 49.841.558/0040-01; 49.841.558/0066-40; 

49.841.558/0001-03; 49.841.558/0037-06; 49.841.558/0043-54; 

49.841.558/0074-50; 49.841.558/0005-29; 49.841.5580045-16; 

49.841.5580028-15.Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolo de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados.Os autos permanecerão no gabinete até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco 

Central.Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a 

Conta Única do Poder Judiciário.Considerar-se-á efetuada a penhora 

quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o 

protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será juntado aos 

autos.Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada 

deverá ser intimada para, querendo, manifestar nos autos no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, § 11 do CPC).Caso o valor bloqueado seja irrisório 

com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em 

vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se levará a efeito a 

penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens 

encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da 

execução.Ainda, não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema 

BACENJUD, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da 

Súmula 417 do STJ, indique a parte exequente outros bens da parte 

devedora que possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de suspensão do feito.Decorrido o prazo acima mencionado, 

CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências. Jaciara/MT, 10 de maio de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 585 Nr: 472-96.1997.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO CABECEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ALVES 

BARBOSA - OAB:4.945-OAB/MT

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de penhora requerido pela parte exequente às fls. 

694/695, solicitando o bloqueio de saldo em contas bancárias da parte 

executada e, se infrutífero, seja realizada busca junto à Receita Federal, 

solicitando cópia das 03 (três) últimas declarações de imposto de renda da 

empresa devedora.

Inicialmente, deve ser consignado que o artigo 835 do CPC declara qual 

ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, defiro a penhora online no valor de R$ 43.949,96 (quarenta e 

três mil novecentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos) 

nas contas da parte executada: AUTO POSTO CABECEIRAS LTDA, CNPJ 

n.º 01.677.509/0001-36.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolo de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, manifestar nos autos no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 525, § 11 do CPC).

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o 

produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução.

De outra banda, quanto ao pedido de expedição de ofício à Receita 

Federal, consigna-se o encargo da exequente em realizar diligências 

extrajudiciais para a localização dos bens do devedor, de forma que as 

diligências judiciais empregadas no mesmo sentido possuem caráter 

excepcional, vez que devem ser utilizadas quando esgotadas todas as 

diligências disponíveis ao exequente para o cumprimento de seu encargo.

Alinhado a este entendimento, temos o seguinte julgado do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMA INFOJUD. PESQUISA. 1 A intervenção 

judicial, mediante a expedição de ofícios e consultas ao sistema INFOJUD 

somente se justifica em caráter excepcional, "quando esgotados todos os 

meios para localizar bens passíveis de penhora", o que não restou 

demonstrado no caso dos autos. (Cf.STJ - Resp 953286/SP, 1ª Turma, 

Min. José Delgado, DJ 08/11/2007.) 2. Na hipótese dos autos, 

comprovou-se que foram esgotados todos os meios para localizar bens 

passíveis de penhora. 3. Agravo regimental provido.” (AGA 

0025119-70.2015.4.01.0000 / PA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ 

AMILCAR MACHADO, SÉTIMA TURMA, e-DJF1 de 07/10/2016) (grifo 

nosso).

Ainda, destaco o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da 3ª 

Região:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SECRETARIA DA RECEITA 

FEDERAL, AO INSS E AO IIRGD PARA OBTENÇÃO DO ENDEREÇO DO 

RÉU. 1. O autor tem a responsabilidade de promover os atos e diligências 

necessárias à localização de bens do réu. Somente em situações 

excepcionais, desde que tenha o exeqüente demonstrado haver esgotado 

os meios de que dispõe, é que se admite a requisição judicial de dados 

garantidos por sigilo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. 

Demonstrado, no caso, o esgotamento dos meios de que dispõe o autor 

para localização de bens do réu, mediante consultas aos Cartórios de 

Registro de Imóveis. 3. Agravo de instrumento provido.” (TRF-3, Ag. 1849 

SP 2008.03.00.001849-9, Primeira Turma, Relator Márcio Mesquita, julgado 

em 08/04/2008) (grifo nosso).

 Desta forma, não demonstrado nos autos o exaurimento das diligências 

extrajudiciais possíveis à exequente para a localização dos bens 

passíveis de penhora em nome dos executados, ante ao caráter 

excepcional das diligências judiciais, indefiro o pedido da exequente de 

diligência via sistema INFOJUD.

Ainda, não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter 

havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, 

indique a parte exequente outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do 

feito.

Decorrido o prazo acima mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 07 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 16968 Nr: 1529-71.2005.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230, Roseni Aparecida Farinácio - OAB:4747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edna de Souza Miranda 

Soares - OAB:3958

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPVs e Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Valores transferidos conforme ofícios juntados aos autos.

O autor compareceu na Secretaria requerendo a expedição de Alvará em 

seu nome.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará em nome do exequente, de acordo 

com o provimento nº 03/2018 do CNJ.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001029-31.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO LIVRAMENTO CANDIDA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILEO CANDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001029-31.2018.8.11.0010. AUTOR: 

MARIA DO LIVRAMENTO CANDIDA RODRIGUES RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Firmada a competência deste 

Juízo, forte na competência excepcional do §3º do Art. 109 da 

Constituição Federal. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do 

Art. 319 do CPC, assim como foi observada a determinação posta no Art. 

320 do mesmo Diploma Processual Civil. Desta forma, não sendo o caso 

de aplicação do disposto no art. 330 do CPC, com fundamento no disposto 

no art. 334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Desde já, defiro o 

pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do Art. 

98 do CPC. Visando maior celeridade ao deslinde da demanda, entendo 

ser favorável a realização da perícia médica previamente à citação da 

Procuradoria Federal Especializada. Assim sendo, nomeio como perita a 

Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço 

profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 

78005-730, que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, 

sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC), conforme a agenda 

disponibilizada perante este juízo, no dia 11 de julho de 2018, às 11h30min. 

Intime-se a parte autora, no endereço constante nos autos, para se 

apresentar para a perícia na data designada, cientificando-a que deverá 

portando todos os seus exames. Arbitro para pagamento dos honorários 

periciais o valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), o que faço com 

fulcro no parágrafo único do artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, 

atenta ao limite máximo da tabela V do anexo da referida Resolução, 

aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a majoração dos honorários, em 

razão da grande dificuldade em se encontrar médico perito na região, 

onde há anos há um ciclo de recorrentes escusas por parte dos 

nomeados, bem como levando-se em consideração a distância do local 

para realização dos trabalhos. O respectivo laudo deverá ser apresentado 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou 

exame médico encimado. Com a juntada do laudo médico pericial, cite-se o 

réu, por remessa postal, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código 

de Processo Civil, para que responda a presente ação, no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser. Ainda, INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do CPC, observando na 

espécie a intimação da parte requerente mediante publicação no DJE e 

intimação da parte requerida mediante remessa postal dos autos, nos 

termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. Passo a formular os 

quesitos do Juízo, nos seguintes termos: (01) Qual é a idade, profissão, a 

atividade habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de 

instrução da pessoa periciada? (02) A parte pericianda está atualmente 

trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? 

No que trabalhava? (03) A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, 

sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade 

laboral? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o 

atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início 

e se há aleijão ou deformidade estética. (04) Há enquadramento na 

portaria interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o 

diagnóstico médico? (05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a 

tratamentos, aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela 

continue a trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito 

colateral? (06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total 

(impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede 

apenas o exercício do trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é 

permanente ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de 

recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as 

prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável 

do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Superado o prazo ventilado, 

CERTIFIQUE-SE. Com a chegada da contestação, intime-se o autor para 

impugnar, no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 16 de maio de 

2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000731-39.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIO GARCIA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA OAB - MT0012223A-O (ADVOGADO)

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO)

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILEO CANDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1000731-39.2018.8.11.0010. AUTOR: 

DIONISIO GARCIA DE SOUZA RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos e 

examinados. Trata-se de Ação de Cobrança proposta pela parte autora 

contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados. O processo teve 

seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao procedimento eleito. 

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação. Vieram os autos conclusos. 
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É o que merece registro. DECIDO. Embora a conciliação seja o objetivo a 

ser perseguido pelo Poder Judiciário e possa ocorrer a qualquer momento, 

o (a) magistrado(a) não deve ser compelido(a) a homologar acordo, pois o 

ato depende de requisitos de validade do negócio jurídico. De fato, é 

facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, contudo, 

explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e de pronta 

verificação. No presente caso, os termos do acordo assinados pelas 

partes envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam 

eivados de qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da 

transação por meio da chancela judicial. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Novo Código de Processo Civil, homologo por sentença o acordo 

entabulado entre as partes. Por consequência, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Transitada 

em julgado, ao arquivo. Às providências. Jaciara/MT, 16 de maio de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000628-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

QUEIROZ FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA OAB - 

MT0015906A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILEO CANDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1000628-32.2018.8.11.0010. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Parte 

Ré: EXECUTADO: QUEIROZ FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública 

Municipal, em face de Queiroz Fomento Mercantil LTDA-EPP, ambos 

devidamente qualificados nos autos. A parte exequente e executada 

informaram a quitação do débito (ID 13073017 e 13084140), requerendo, 

assim, a extinção do feito. É o relato do necessário. Fundamento e Decido. 

Diante da quitação do débito exequendo, a extinção é medida que se 

impõe. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito, com fundamento no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. 

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Jaciara/MT, 16 de maio de 2018. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000740-98.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SUAME ANGELICA DIAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA OAB - MT0012223A-O (ADVOGADO)

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO)

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILEO CANDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1000740-98.2018.8.11.0010. AUTOR: 

SUAME ANGELICA DIAS DA SILVA RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT 

Vistos e examinados. Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança c/c tutela 

antecipada proposta pela parte autora contra o Município de Jaciara, 

devidamente qualificados. O processo teve seu regular trâmite, com os 

demais atos correlatos ao procedimento eleito. Entretanto, adveio minuta 

de acordo perante o CEJUSC com assinatura conjunta de todos os 

envolvidos - partes e procuradores constituídos – onde requerem a 

homologação da transação. Vieram os autos conclusos. É o que merece 

registro. DECIDO. Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido 

pelo Poder Judiciário e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) 

magistrado(a) não deve ser compelido(a) a homologar acordo, pois o ato 

depende de requisitos de validade do negócio jurídico. De fato, é facultado 

ao magistrado recusar a homologação, devendo, contudo, explicar os 

motivos da recusa, baseada em razões objetivas e de pronta verificação. 

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos 

consta, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código 

de Processo Civil, homologo por sentença o acordo entabulado entre as 

partes. Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, ao 

arquivo. Às providências. Jaciara/MT, 16 de maio de 2018. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56485 Nr: 866-10.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARA DA SILVA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266

 (...).Ante do exposto, com fundamento no inciso I, do art. 504 e § 12°, do 

inciso VII, do art. 525, ambos do Código de Processo Civil, REJEITO 

ex-officio o processamento da presente liquidação de sentença.REVOGO 

a decisão de fls. 127/129.Escoado o prazo recursal, certifique-se.Após, 

arquive-se com baixas na distribuição.Intimem-se.Cumpra-se. Jaciara-MT, 

10 de maio de 2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50633 Nr: 2469-89.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA GOMES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação do 

advogado da parte Exequente para, querendo, oferecer resposta à 

Impugnação acostada ás fls. 114/119. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 23244 Nr: 2081-65.2007.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - 

OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata Cordeiro Uchoa 

Florencio - OAB:Proc Federal

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, impulsiono os presentes autos 

para intimação do advogado da parte Autora, para no prazo de 

05(cinco)dias, manifestar-se acerca da informação acostada às fls. 

212/213. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva
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 Cod. Proc.: 13758 Nr: 448-24.2004.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE ATAIDE OGEDA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESAÚ DE CASTRO MACHADO, LEANDRO 

RODRIGUES DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112/MT, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, faço o impulsionamento dos presentes autos 

para intimação dos advogados das partes para, querendo, manifestarem 

acerca da avaliação de fls 96/97, no prazo comum de 10 (dez) dias.É o 

que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 49188 Nr: 910-97.2012.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO NAVES DA SILVA - 

OAB:13663/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação do 

advogado da parte Autora para, querendo, no prazo legal, manifestar-se 

acerca do Laudo Pericial acostado às fls. 84/86. É o que cumpre-me 

certificar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 46102 Nr: 1078-36.2011.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODINEI FERREIRA DE AZEVEDO, FRANCISO LIBÉRIO DE 

AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO DAGUANO FERRARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

BRAGA - OAB:12572/MT, Josemar Honório Barreto JR - OAB:8578

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GOMES DA SILVA 

LESSI - OAB:MT 15.159, GILMAR GONÇALVES ROSA - OAB:MT18.662, 

MARCONDES EDSON FELIX MEDEIROS - OAB:7703/MT

 Processo nº. 1078-36.2011.811.0010

Código nº. 46102

Embargante: Odinei Ferreira de Azevedo

Embargado: Jose Aparecido Daguano Ferrario

VISTOS ETC,

Defiro o pedido de fl. 531.

Aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias para a manifestação de 

desistência dos presentes embargos, conforme item 2º do acordo 

entabulado entre as partes (fls. 501/506), nos autos da execução de nº 

664-92.1998.811.0010, Código 68.

Escorrido o prazo, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 15 de maio de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 28540 Nr: 1744-08.2009.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIDROSAN - V.P GOMES & CIA LTDA, VICENTE DE 

PAULA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA MT, 

WILSON VIRGÍNIO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA MARIA DE NORONHA - 

OAB:11371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, faço expedir intimação do advogado da parte 

Autora via DJE, para no prazo de 10(dez) dias efetuar depósito da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do Mandado de Intimação 

de Sentença. Regulamentada pelo Provimento 07/2017 datado de 13 de 

junho de 2017, impulsiono os presentes autos. Devendo comprovar nos 

autos o depósito. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 84073 Nr: 4193-89.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 VISTOS ETC,

Encerrada a instrução, retornem os autos conclusos para prolação de 

sentença.

Saem os presentes intimados.

 Nada mais havendo, determinou o MM. Juiz o encerramento. Eu, Jéssica 

Crislaine Borges dos Santos, (Estagiária de Direito) que digitei.

VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 68 Nr: 664-92.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ APARECIDO DAGUANO FERRARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PIGOZZI BIUDES, LUIZ SACARDI, 

MERCEDES GOMES SACARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES EDSON FELIX 

MEDEIROS - OAB:7703/MT, VALDIR SEGANFREDO - OAB:3501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL DELLA VALLE 

OBERSTEINER - OAB:5461-B

 Processo nº. 664-92.1998.811.0010

Código nº. 68

Exequente: José Aparecido Daguano Ferrario

Executado: Edson Pigozzi Biudes e outros

VISTOS ETC,

Jose Aparecido Daguano Ferrario ajuizou Ação de Execução Por Quantia 

Certa em face de Edson Pigozzi Biudes e outros, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Conforme se depreende nos autos principais de n°664-92.1998.811.0010, 

Cód. 68 às fls. 501/506, as partes realizaram acordo visando pôr fim à 

demanda, requerendo a homologação do mesmo com a suspensão do 

processo de execução até o integral cumprimento, com a inclusão do novo 

devedor no polo passivo, Sr. Odinei Ferreira de Azevedo.

É o relato.

Decido.

Diante do exposto, hei por bem HOMOLOGAR O ACORDO realizado, para 

que opere seus legais efeitos e, por conseguinte, SUSPENDER O FEITO, 

com fulcro no art. 922 do CPC, até a data prevista para cumprimento do 

acordo (11/10/2018) conforme pactuado entre as partes, devendo os 

autos aguardar em arquivo provisório, sem baixa na distribuição.

Retifique-se o polo passivo da demanda, para que se faça constar o 

executado Odinei Ferreira de Azevedo.

Após o decurso do prazo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, informar sobre o cumprimento do pactuado, sob pena de 

extinção.

Findo o prazo sem manifestação, certifique-se, encaminhando os autos ao 

arquivo, com as baixas e cautelas de estilo.

Aguarde-se o cumprimento do acordo pelo prazo requerido ou nova 

manifestação das partes.

Custas e honorários conforme acordado.

Publique-se.
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 Registre-se.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 15 de maio de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 89280 Nr: 1015-98.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARLI DA SILVA MACHADO - ME, MARIA MARLI 

DA SILVA MACHADO, SANDRA REGINA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRATO FINO COMERCIO DE REFEICOES LTDA - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL AGNOL FINATO 

- OAB:10084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JACIARA

JUÍZO DA 2ª VARA

C E R T I D Ã O

 CERTIFICO E DOU FÉ que, faço expedir intimação ao advogado da parte 

Autora via DJE, para no prazo de 10(dez) dias efetuar depósito da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado de citação. 

Regulamentada pelo Provimento 07/2017 datado de 13 de junho de 2017 

em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes 

autos. Devendo comprovar nos autos o depósito.

 È o que me cumpre certificar.

 Jaciara-MT., 15 de maio de 2018.

 Edivaine Aparecida de Souza Teixeira

 Gestora Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 29572 Nr: 1218-46.2006.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILSE PERIN MORANDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SARAIVA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação dos 

advogados da pasrtes Requerente/Executado via DJE, para no prazo de 

10(dez) dias,requererem o que de direito. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50743 Nr: 2594-57.2012.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL FERREIRA BARCELO - 

OAB:15671-O/MT, MARINA DELMONDES DEGASPERY SILVA - 

OAB:10078MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2594-57.2012.811.0010

Código 50743

VISTOS ETC,

Defiro o pedido de suspensão do feito formulado pelos sucessores da 

parte autora às fls. 248/249.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório até o trânsito em julgado da 

sentença proferida nos autos código 97031, que tramita no juízo da 1ª 

Vara desta Comarca.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 31 de janeiro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 108849 Nr: 639-78.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FRANCISCO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANI MANTOVANI CARRENHO 

- OAB:8308-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a contestação de ref. 13 foi protocolada dentro do 

prazo legal. Certifico mais que, faço proceder a intimação do advogado da 

parte autora para impugnar a contestação. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 60623 Nr: 3565-71.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA DARK DA SILVA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:11.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:

 Certifico e dou fé que, o Recurso de Apelação de ref. 34 foi protocolado 

dentro do prazo legal. Certifico mais que faço proceder a intimação do 

advogadodo autor para contrarrazoar o recurso. É o que me cumpre 

certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 99194 Nr: 5737-78.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Braulino Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a contestação de ref. 10 foi protocolada dentro do 

prazo legal. Certifico mais que, faço proceder a intimação do advogado do 

autor para impugnar a contestação. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 108429 Nr: 447-48.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a contestação de ref. 15 foi protocolada dentro do 

prazo legal. Certifico mais que, faço proceder a intimação do advogado da 

parte autora para impugnar a contestação. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 94270 Nr: 3409-78.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINA MARCIA CHICARINO 

CAIRES - OAB:11693/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data faço expedir intimações para as 
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Partes, bem como do(a) Advogado(a) da Parte Autora, acerca da 

audiência designada nos autos para o dia: 17.07.2018, às 14:00 hrs, a 

qual encontra-se agendada para o referido dia e hora, na decisão de 

ref.26 considere o dia: "17 de julho de 2018, às 14:00 horas".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107894 Nr: 115-81.2018.811.0010

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT

 Intimação do Advogado do menor infrator: G.A.F. da S. para que, no 

prazo de 48(quarenta e oito) horas, apresente suas alegações finais 

escritas, conforme determinado em audiência de Continuação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 25664 Nr: 2117-73.2008.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVALMIR FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARITIMA SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

COSTA - OAB:8.184-A/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, os Embargados de Declaração interposto por 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, foi protocolizado no 

prazo legal. Assim, faço expedir intimação do advogado da parte Autora 

via DJE, para, no prazo legal, impugnar os Embargos. É o que cumpre-me 

certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 94399 Nr: 3498-04.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA MESSIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 3498-04.2017.811.0010

Código n.º 94399

Requerente: Aparecida Messias de Oliveira

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social- INSS.

VISTOS ETC,

Trata-se de Ação de Aposentadoria Rural por Idade ajuizada por 

Aparecida Messias de Oliveira, em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, qualificado nos autos.

Destarte, não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco 

nulidades a serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, 

remetendo-o à fase instrutória.

Defiro o pedido de prova testemunhal.

Para tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia

 26 de Junho de 2018, às 15h00min.

Fixo como ponto controvertido a qualidade de segurado especial e a 

carência no período legalmente exigido.

A atividade probatória deverá recair sobre os fatos alegados na inicial e 

na contestação, atentando-se para o ônus da prova previsto no art. 373, 

incisos I e II, do NCPC.

As testemunhas da parte autora já foram arroladas na exordial.

Atente-se a parte quanto ao disposto no art. 455 do NCPC, que preceitua 

caber ao advogado da parte intimar a testemunha por ele arrolada, 

dispensando-se a intimação do juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 24 de Abril de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000322-63.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCIBERTO MOREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 13192045, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000807-34.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO BOSCO CABRAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO OAB - MT22657/O (ADVOGADO)

MAURO BOSCO CABRAL OAB - MT0008878A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte exequente energisa para no prazo de 05 dias manifestar-se 

acerca da petição de id n. 13221949 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000311-34.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EFIGENIO BATISTA LEAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZANA SIQUEIRA LEAO OAB - MT24127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA PEREIRA DE SOUZA 04289891101 (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 13212322, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000406-98.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALANA LARISSA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000406-98.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: ALANA LARISSA FERREIRA Vistos. 

Considerando que não foi possível promover a restrição de veículos em 

nome da parte executada via sistema RENAJUD, indique a parte exequente 

bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção. Indefiro o pedido de expedição de ofício à Receita Federal. Caso 

requerido, defiro a inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes, devendo ser dada baixa em caso de pagamento, garantia 
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da dívida ou extinção da execução. No silêncio, tornem conclusos para 

extinção. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000565-41.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO FERREIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON MALPELI JUNIOR (EXECUTADO)

LUCEMAR FRANZOI MALPELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000565-41.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: NATALINO FERREIRA - ME 

EXECUTADO: WILSON MALPELI JUNIOR, LUCEMAR FRANZOI MALPELI 

Vistos. Considerando que a pesquisa via sistema RENAJUD foi, em parte, 

proveitosa, conforme documento que segue, intime-se a parte exequente 

a fim de que se manifeste sobre o resultado da diligência no prazo de 15 

(quinze) dias. Consigne-se que consta restrição de alienação fiduciária 

sobre veículo encontrado em nome da parte executada, circunstância que, 

a princípio, inviabiliza a constrição judicial sobre o bem. Indefiro o pleito 

para expedição de ofício a Delegacia da Receita Federal. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000411-23.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA DOS SANTOS OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000411-23.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: CAMILA DOS SANTOS OLIVEIRA Vistos. 

Considerando que não foi possível promover a restrição de veículos em 

nome da parte executada via sistema RENAJUD, indique a parte exequente 

bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção. Caso requerido, defiro a inclusão do nome da parte executada 

nos cadastros de inadimplentes, devendo ser dada baixa em caso de 

pagamento, garantia da dívida ou extinção da execução. Indefiro o pleito 

de oficio à Delegacia da Receita Federal. No silêncio, tornem conclusos 

para extinção. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000431-14.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000431-14.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA Vistos. 

Considerando que a pesquisa via sistema RENAJUD foi, em parte, 

proveitosa, conforme documento que segue, intime-se a parte exequente 

a fim de que se manifeste sobre o resultado da diligência no prazo de 15 

(quinze) dias. Consigne-se que consta restrição de alienação fiduciária 

sobre um dos veículos encontrados em nome da parte executada, 

circunstância que, a princípio, inviabiliza a constrição judicial sobre o bem. 

Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000430-29.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ELIZIANE FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000430-29.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: MARIA ELIZIANE FERREIRA DA SILVA Vistos. 

Considerando que não foi possível promover a restrição de veículos em 

nome da parte executada via sistema RENAJUD, indique a parte exequente 

bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção. Caso requerido, defiro a inclusão do nome da parte executada 

nos cadastros de inadimplentes, devendo ser dada baixa em caso de 

pagamento, garantia da dívida ou extinção da execução. Indefiro o pleito 

para expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal. No silêncio, 

tornem conclusos para extinção. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000555-94.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO FERREIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEJAIR BARBOSA DE SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000555-94.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: NATALINO FERREIRA - ME 

EXECUTADO: DEJAIR BARBOSA DE SA Vistos. Considerando que a 

pesquisa via sistema RENAJUD foi proveitosa, intime-se a parte exequente 

a se manifestar sobre o resultado da diligência no prazo de 15 (quinze) 

dias. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000412-08.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUZENICE DE OLIVEIRA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000412-08.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: CLEUZENICE DE OLIVEIRA NETO Vistos. 

Considerando que não foi possível promover a restrição de veículos em 

nome da parte executada via sistema RENAJUD, indique a parte exequente 

bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção. Caso requerido, defiro a inclusão do nome da parte executada 

nos cadastros de inadimplentes, devendo ser dada baixa em caso de 

pagamento, garantia da dívida ou extinção da execução. No silêncio, 

tornem conclusos para extinção. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000545-50.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO FERREIRA - ME (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEI POCIANO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000545-50.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: NATALINO FERREIRA - ME 

EXECUTADO: VALDINEI POCIANO DA SILVA Vistos. Considerando que 

não foi possível promover a restrição de veículos em nome da parte 

executada via sistema RENAJUD, indique a parte exequente bens 

passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção. Caso requerido, defiro a inclusão do nome da parte executada 

nos cadastros de inadimplentes, devendo ser dada baixa em caso de 

pagamento, garantia da dívida ou extinção da execução. No silêncio, 

tornem conclusos para extinção. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000361-94.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARBOSA FRANCISCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO OAB - SP0317707A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000361-94.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: CRISTIANE BARBOSA 

FRANCISCO EXECUTADO: DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - 

ME Vistos. Considerando que não foi possível promover a restrição de 

veículos em nome da parte executada via sistema RENAJUD, indique a 

parte exequente bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção. Caso requerido, defiro a inclusão do nome da parte 

executada nos cadastros de inadimplentes, devendo ser dada baixa em 

caso de pagamento, garantia da dívida ou extinção da execução. No 

silêncio, tornem conclusos para extinção. Intime-se. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010743-95.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS LIMA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da parte autora para retirar a certidão de dívida que encontra-se 

arquivada nesta secretaria. Posto isto encaminho os autos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010340-97.2013.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO RIBEIRO MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA OAB - MT0012223A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURISVALDO PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da parte autora para retirar a certidão de dívida que encontra-se 

arquivada nesta secretaria. Posto isto encaminho os autos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000203-73.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO ALEXANDRE ALVES OAB - MT0014697A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da parte autora para retirar a certidão de dívida que encontra-se 

arquivada nesta secretaria. Posto isto encaminho os autos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000920-85.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BEZERRA DOS SANTOS NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da parte autora para retirar a certidão de dívida que encontra-se 

arquivada nesta secretaria. Posto isto encaminho os autos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000587-02.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR LILIANO GARDIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certidão Processo n. 1000587-02.2017.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 48 (quarenta e oito) horas efetuar o pagamento das 

custas processuais no valor de R$ 413,40 e taxa judiciária no valor de R$ 

130,86, conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de 

certidão de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) 

JACIARA, 16 de maio de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010417-43.2012.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO JOSE BEVILAQUA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIZEU DUTRA FERREIRA (EXECUTADO)

TATIANE ROSALINO PEDROSO (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, se manifestar sobre a Certidão da Genitora do 

promovido, Lizeu Dutra Ferreira, no id n. 13112856.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001011-10.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS GARCIA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)
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MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: PAULO 

ANTONIO GUERRA OAB: MT16276/O Endereço: desconhecido Advogado: 

MARCEL LUERSEN OAB: MT14419/O-O Endereço: AV MIGUEL SUTIL, 

5552, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-005 (intimação 

virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

17/07/2018 Hora: 08:40 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001124-95.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE BARBOSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 13237041 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-84.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL LUIZ DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 13239752 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 13239752 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-33.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES LOPES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1000227-33.2018.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. JACIARA, 16 de maio de 2018 ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-21.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARJORA CRISTINA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 13241131 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-06.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO PEREIRA FONTANELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 13242464 e seguintes.

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 88742 Nr: 1089-31.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438/0, Toni Fernandes Sanches - OAB:19529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA CRISTINA GIRALDELLI 

- OAB:12854

 autos, bem como perscrutar o pedido feito pela embargante, tenho que o 

mesmo não pode prosperar.O artigo 1.022 do Novo Código de Processo 

Civil é taxativo ao dispor que somente cabem embargos de declaração 

quando na sentença ou acórdão houver obscuridade, contradição ou for 

omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o magistrado de ofício ou 

a requerimento.Ainda, no caso em apreço, tenho que a decisão não se 

demonstrou omissa, conforme quer fazer crer a parte embargante, daí 

porque entendo que o não acolhimento do pedido é medida que se impõe. 

Pelo exposto, REJEITO em sua totalidade os presentes embargos 

declaratórios.Intimem-se.Ciência ao Ministério Público.Ante o reduzido 

número de servidores na secretaria deste juízo, bem como a quantidade 

excessiva de processos aguardando a expedição de documentos, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO DE 

INTIMAÇÃO.Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 56749 Nr: 2957-20.2012.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Priminho Antonio Riva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Vanessa Tokie 

Kawabata Ishiki - OAB:13187-B

 Certifico a tempestividade do Recurso de Apelação de folhas 156/168, 

visto que o advogado intimado pelo DJE nº 10212, publicado em 

08/03/2018 tendo sido protocolado a presente petição em 22/03/2018, 

portanto, tempestivo. Ante o exposto, impulsiono o feito à parte apelada 

para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 36017 Nr: 181-18.2010.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafaela de Oliveira Alexandrino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Dr. Fernando do N. Melo, OAB/MT 9110, para requerer o que de 

direito no prazo legal, sob pena de novo arquivamento dos presentes 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 106554 Nr: 1442-37.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andrade e Pereira Ltda EPP, Edgelson Dias de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Frederich de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT, Thaylla Kaoany Sena - OAB:23.626-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono das partes acerca da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO designada para o dia 25/06/2018, às 13hs00min 

no CEJUSC nesta comarca.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 8257 Nr: 1930-51.2002.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centrais Eletricas Matogrossense S.A- Grupo Energisa 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patrícia Cardozo Azoia, Carlos Antonio 

Cardozo Azoia, Carlos Manoel Cardozo Azoia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A, Vivian Carla dos Santos Zuchetto - OAB:5258 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Intimar patrono das partes acerca da pericia agendada para o dia 

08/06/2018, às 08:00 horas, conforme juntada de fls. 708/709, com ponto 

de encontro no Fórum de Juara, e para querendo apresentar quesitos e 

assistente técnico, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 190 Nr: 153-41.1996.811.0018

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS E. PRADO RUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A-MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 Intimar a parte requerida, para requerer o que de direito no prazo legal, 

sob pena de novo arquivamento dos presentes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 68827 Nr: 715-83.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Magali Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Fernando Alves da 

Silva, Jezyka Andrea Tonhon Carrasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Proceder a intimação das partes acerca do Trânsito em Julgado já 

certificado de fls.70.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63251 Nr: 684-97.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido dos Reis Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, os presentes autos foram remetidos com Vista à Fazenda 

Municipal em 10/07/2017, e devolvidos na data de 05/02/2018, não 

havendo peças pendentes a serem juntadas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 71027 Nr: 1783-68.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseclel Albertini da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Vistos, etc.

Considerando a certidão às fls. 32, diga a Sra. Gestora se houve 

cumprimento quanto à citação da parte ré, para apresentação da 

contestação, conforme determinado em fls. 29.

Após, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 71027 Nr: 1783-68.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseclel Albertini da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Vistos, etc.

Considerando que a audiência designada nos termos do artigo 277 do 

CPP/73, não se realizou, bem como a entrada do Novo Código de Processo 

Civil, determino o prosseguimento do feito.

Analisando os autos, entendo ser necessária a tentativa de conciliação 

entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

dos envolvidos.

Assim sendo, com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do NCPC, e ainda, 

da norma ínsita na Resolução 125 do CNJ, determino a remessa dos autos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, 

devendo à respectiva Secretaria, designar Sessão de 
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Conciliação/Mediação.

1- Cite-se e intime-se a parte Ré. O prazo para contestação (de quinze 

dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. A ausência 

de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial.

2 - Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório. A ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem 

estar acompanhadas de seus respectivos advogados, se houver.

 3 - Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que 

no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção.

4 - Cadastre o presente feito no Sistema Informatizado do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos.

Após, caso inexitosa a conciliação, concluso para ulterior deliberação.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 77944 Nr: 1081-88.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Fatima Comercio-ME, Maria de Fátima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANN LOPES CARASSA - 

OAB:20715/O

 Vistos etc.

A dívida ativa regularmente inscrita, goza da presunção de certeza e 

liquidez (art. 3º da Lei 6830/80).

Cite-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida ou 

garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora. O executado 

poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da intimação da penhora.

Não pago o débito nem garantida a execução, o Oficial de Justiça fará a 

penhora de bens do devedor, procedendo-se desde logo à avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora.

Se não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados “a alienação 

de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” sejam bens 

móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei 6830/80.

O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de 

costume na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não poderá ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º).

Defiro o disposto no art. 212, § 2º do Novo Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 97821 Nr: 5568-67.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 Proceder a intimação da parte autora, para querendo impugnar a 

contestação de ref. 33, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 55622 Nr: 1839-09.2012.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. M. Vilaça-Me Padaria e Confeitaria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94.243/SP, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o advogado Dr. Jamil Alves de Souza, OAB/MT12880 

não estava cadastrado junto ao sistema Apolo, procedi seu 

cadastramento, bem como, procedo sua intimação acerca da decisão de 

fls. 85.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 87554 Nr: 483-03.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juarez Oliveira de Souza, Solange Oliveira da Silva 

Américo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nathalia Rita Silva dos Santos, N. Rita Silva dos 

Santos - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 Vistos etc....Sendo assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade. Sendo 

assim, conforme as partes estão devidamente representadas, estando, 

portanto, presentes os pressupostos processuais e as condições da 

ação, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido a 

existência de responsabilidade civil das partes requeridas em decorrência 

dos fatos narrados em desfavor dos autores. Demais disso, nos termos 

do art. 357, inciso V, do CPC/2015 e para solução do mérito da causa, 

defiro a produção de prova testemunhal e colheita do depoimento pessoal 

das partes, razão pela qual designo audiência de instrução e julgamento, a 

qual fixo para o dia 27/06/2018, às 14h00. A contar da intimação desta 

decisão as partes possuem o prazo de 15 (quinze) dias para juntarem nos 

autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, 

§4º e 450 do CPC/2015, sob pena de preclusão. As testemunhas deverão 

ser ao máximo de três para cada parte, sendo que somente será admitida 

a inquirição de testemunhas em quantidade superior na hipótese de 

justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos 

distintos. Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou 

intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 

455 do CPC). INTIMEM-SE ambas as partes pessolamente para fins e 

prazos do §1º, do artigo 357, do CPC/2015. Providencie-se o necessário 

para a realização do ato. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 94937 Nr: 4118-89.2017.811.0018

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SKdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 Vistos etc.

Acolho o pedido de fls. 48.

Considerando que o direito em análise comporta transação entre as 

partes, em atenção aos princípios do Código de Processo Civil e da norma 

ínsita na Resolução nº 125 do CNJ, DETERMINO a remessa dos autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, 

devendo à respectiva Secretaria, designar Sessão de 

Conciliação/Mediação.

Intimem-se as partes, consignando que o comparecimento na audiência é 

obrigatório e que a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 
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vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Cientifique-as, 

ainda, que as mesmas devem estar acompanhadas de seus respectivos 

advogados.

Cadastre o presente feito no Sistema Informatizado do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos.

Após, voltem-me conclusos para deliberação.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 71192 Nr: 1863-32.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dulcir Paulo Reolon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Luiz de Oliveira - 

OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:MT/4062

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do Art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedente o pedido formulado por DULCIR PAULO REOLON para 

condenar a parte requerida ENERGISA MATO GROSSO-DITRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A nova denominação de CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE S.A. - CEMAT a restituir à parte requerente todo valor 

investido na rede elétrica de sua propriedade, incluindo gastos com 

projeto, mão-de-obra e materiais, qual seja o valor de R$ 40.000,00 

(quarenta mil reais), sendo que este deverá ser devidamente atualizado 

com juros legais de 1% ao mês, desde a data da citação, e correção 

monetária pelo índice do INPC, da data do efetivo pagamento.Condeno o 

requerido ao pagamento das custas processuais e ao pagamento dos 

honorários advocatícios, em que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos de art. 85, § 2.º do Código de Processo 

Civil.Com o trânsito em julgado, caso o devedor não efetue o pagamento 

no prazo de 15 (quinze) dias, acarretará multa de 10% (dez por cento) e 

honorários também no valor de 10 % sobre o valor da condenação, nos 

termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil.Expeça-se o 

necessário. Às providências. P.R.I. Após o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 92565 Nr: 2934-98.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene Aparecida Silva Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT, Tobias Piva - OAB:20730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).INTIMEM-SE ambas as partes para fins e prazos 

do §1º, do artigo 357, do CPC/2015.Providencie-se o necessário para a 

realização do ato.Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000243-60.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

WILMAR ELSIO TIEMANN (REQUERENTE)

IRIS TIEMANN (REQUERENTE)

ILTON ARLEI TIEMANN (REQUERENTE)

MOACIR VOLNEI TIEMANN (REQUERENTE)

NEURA TIEMANN (REQUERENTE)

LEANDRO LAIRTON TIEMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERONICA ESTEFANI DE ALMEIDA OAB - MT22868/O (ADVOGADO)

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000243-60.2018.8.11.0018. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: IRIS TIEMANN, LEANDRO LAIRTON TIEMANN, 

MOACIR VOLNEI TIEMANN, WILMAR ELSIO TIEMANN, NEURA TIEMANN, 

ILTON ARLEI TIEMANN Parte Ré: SENTENÇA Trata-se de pedido de Alvará 

Judicial formulado por IRIS TIEMANN e OUTROS, que pretende a 

autorização para transferência (para si ou para terceiros) de um 

automóvel deixado por seu falecido marido Herbert Frederico Tiemann: um 

FIAT/UNO MILLE WAY ECON, ANO/MOD.: 2009/2010, PLACA: NPL 8038, 

RENAVAM 00173691340, CHASSI: 9BD15844AA6374484 DE COR: AZUL. 

Juntou documentos (fl. 6/39). Pois bem. Os pedidos de jurisdição 

voluntária configuram, em verdade, uma mera administração judicial de 

interesses privados, em que não há um litígio instalado. Sendo assim, 

cumpre ao Poder Judiciário agir de modo célere e eficiente, proferindo as 

determinações necessárias para que não se instaure um conflito de 

interesses entre as partes envolvidas. Com efeito, a expedição de 

alvarás, independentemente de abertura de inventário ou arrolamento, é 

cabível nas hipóteses previstas na Lei nº6.858/80 e, em situações 

excepcionais, quando o autor da herança deixa apenas bem móvel de 

ínfimo valor. No caso dos autos, o pedido de objetiva a autorização para 

proceder à transferência de um veículo: Fiat/Uno Mille Way Econ, 

Ano/Mod.: 2009/2010, Placa: NPL-8038, Renavam 00173691340, Chassi: 

9BD15844AA6374484, de Cor: Azul. Em consulta ao sítio eletrônico da 

Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), verifiquei que o 

veículo, tem baixo valor de mercado: R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) . 

Considerando que o limite de isenção do ITCD no Estado é de 1.500 

UPF-MT (o que em valores de hoje importa em R$ 196.290,00 – 1.500 x 

130,86), é certo que o referido imposto não irá incidir sobre o automóvel 

em questão. Ainda, além de o veículo estar quitado e sem dívidas 

pendentes (fls. 238/39), é de se destacar que a autora era casada com o 

falecido pelo regime da comunhão universal de bens (fl. 09), desde o ano 

de 1970, de modo que metade desses bens são seus e apenas a outra 

metade é do “de cujus”. O pedido de alvará veio formulado pela 

viúva-meeira e conta com a concordância dos filhos comuns, únicos 

herdeiros, maiores e capazes. Nesse passo, em se tratando de herdeiros 

maiores, capazes e de acordo, é viável deferir alvará para vender 

veículos antigos e de baixo valor, independentemente da abertura da 

inventário. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. 

INDEFERIMENTO DA INICIAL NO TOCANTE A PEDIDO DE ALVARÁ PARA 

TRANSFERÊNCIA DE AUTOMÓVEL AOS SUCESSORES. ÚNICO BEM DE 

PROPRIEDADE DO FALECIDO AO TEMPO DO PASSAMENTO. 

POSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO DO PLEITO PELA VIA DO ALVARÁ. 1. 

De acordo com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a existência de 

apenas um bem a partilhar, consistente em um automóvel de pequeno 

valor, mitiga a obrigatoriedade de abertura de inventário, podendo a 

transferência do bem para os sucessores se dar pela via do alvará. O 

fato de o automóvel estar atualmente recolhido para fins de realização de 

perícia criminal não constitui óbice para a pretendida transmissão da 

titularidade do bem por direito hereditário, porquanto se trata de mera 

providência necessária ao esclarecimento do crime que culminou na morte 

do filho da agravante, o que certamente não acarreta qualquer restrição 

ao direito de propriedade, que permanece sendo de titulariedade do 

espólio. 2. Manifesta procedência que autoriza julgamento monocrático do 

recurso, de acordo com o art. 557, § 1º-A, do CPC, em interpretação 

ampliativa já consagrada. RECURSO PROVIDO, EM DECISÃO 

MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70063239784, Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado 

em 29/01/2015) APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. SUCESSÃO. ALVARÁ 

JUDICIAL. VENDA DE ÚNICO BEM DO DE CUJUS (AUTOMÓVEL). 

DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE INVENTÁRIO. RECURSO 

PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70061932604, Sétima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 

13/10/2014) Assim, tenho que não há óbices e nem prejuízo aos demais 

herdeiros a autorização para transferência do veículo para a 

viúva-meeira, para que ela possa dele dispor e reverter o valor em seu 
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benefício. Neste sentido é a jurisprudência, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. 

ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS. EXTINÇÃO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. 

REFORMA. AUTOMÓVEIS DE BAIXO VALOR. DEFERIMENTO. Caso de 

cônjuge que, por direito próprio de meação, já tem 50% dos veículos, 

antigos e de baixo valor (abaixo do limite de isenção do ITCD), deixados 

pelo marido falecido. Os dois filhos herdeiros, maiores e capazes, estão 

de acordo com o pedido de alvará para transferência dos bens. Nesse 

passo, equivocada a sentença no que diz com a extinção do processo 

sem resolução do mérito, pois o pedido é possível e ainda procedente, nos 

termos da jurisprudência da Corte, hipótese em que se faculta o 

deferimento do pleito, diretamente em sede de apelação, nos termos do 

artigo 1.013, § 3º do CPC. PROVIDO, EM MONOCRÁTICA.(TJ-RS - AC: 

70070517248 RS, Relator: Rui Portanova, Data de Julgamento: 15/09/2016, 

Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

21/09/2016) FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, julgo AUTORIZO a 

transferência do veículo FIAT/UNO MILLE WAY ECON, ANO/MOD.: 

2009/2010, PLACA: NPL 8038, RENAVAM 00173691340, CHASSI: 

9BD15844AA6374484 DE COR: AZUL, para a viúva-meeira IRIS TIEMANN, 

CPF: 670.153.879-72. Por consequência, julgo extinto o feito com 

resolução do mérito nos termos do artigo 487, I do CPC. Oficie-se o 

DETRAN-MT para cumprimento desta sentença. Sem custas e honorários, 

eis que defiro em favor dos postulantes a justiça gratuita. Com o trânsito 

em julgado, remetam-se os autos ao ARQUIVO com as baixas de estilo. 

P.R.I.C. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito –

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000243-60.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

WILMAR ELSIO TIEMANN (REQUERENTE)

IRIS TIEMANN (REQUERENTE)

ILTON ARLEI TIEMANN (REQUERENTE)

MOACIR VOLNEI TIEMANN (REQUERENTE)

NEURA TIEMANN (REQUERENTE)

LEANDRO LAIRTON TIEMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERONICA ESTEFANI DE ALMEIDA OAB - MT22868/O (ADVOGADO)

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000243-60.2018.8.11.0018. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: IRIS TIEMANN, LEANDRO LAIRTON TIEMANN, 

MOACIR VOLNEI TIEMANN, WILMAR ELSIO TIEMANN, NEURA TIEMANN, 

ILTON ARLEI TIEMANN Parte Ré: SENTENÇA Trata-se de pedido de Alvará 

Judicial formulado por IRIS TIEMANN e OUTROS, que pretende a 

autorização para transferência (para si ou para terceiros) de um 

automóvel deixado por seu falecido marido Herbert Frederico Tiemann: um 

FIAT/UNO MILLE WAY ECON, ANO/MOD.: 2009/2010, PLACA: NPL 8038, 

RENAVAM 00173691340, CHASSI: 9BD15844AA6374484 DE COR: AZUL. 

Juntou documentos (fl. 6/39). Pois bem. Os pedidos de jurisdição 

voluntária configuram, em verdade, uma mera administração judicial de 

interesses privados, em que não há um litígio instalado. Sendo assim, 

cumpre ao Poder Judiciário agir de modo célere e eficiente, proferindo as 

determinações necessárias para que não se instaure um conflito de 

interesses entre as partes envolvidas. Com efeito, a expedição de 

alvarás, independentemente de abertura de inventário ou arrolamento, é 

cabível nas hipóteses previstas na Lei nº6.858/80 e, em situações 

excepcionais, quando o autor da herança deixa apenas bem móvel de 

ínfimo valor. No caso dos autos, o pedido de objetiva a autorização para 

proceder à transferência de um veículo: Fiat/Uno Mille Way Econ, 

Ano/Mod.: 2009/2010, Placa: NPL-8038, Renavam 00173691340, Chassi: 

9BD15844AA6374484, de Cor: Azul. Em consulta ao sítio eletrônico da 

Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), verifiquei que o 

veículo, tem baixo valor de mercado: R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) . 

Considerando que o limite de isenção do ITCD no Estado é de 1.500 

UPF-MT (o que em valores de hoje importa em R$ 196.290,00 – 1.500 x 

130,86), é certo que o referido imposto não irá incidir sobre o automóvel 

em questão. Ainda, além de o veículo estar quitado e sem dívidas 

pendentes (fls. 238/39), é de se destacar que a autora era casada com o 

falecido pelo regime da comunhão universal de bens (fl. 09), desde o ano 

de 1970, de modo que metade desses bens são seus e apenas a outra 

metade é do “de cujus”. O pedido de alvará veio formulado pela 

viúva-meeira e conta com a concordância dos filhos comuns, únicos 

herdeiros, maiores e capazes. Nesse passo, em se tratando de herdeiros 

maiores, capazes e de acordo, é viável deferir alvará para vender 

veículos antigos e de baixo valor, independentemente da abertura da 

inventário. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. 

INDEFERIMENTO DA INICIAL NO TOCANTE A PEDIDO DE ALVARÁ PARA 

TRANSFERÊNCIA DE AUTOMÓVEL AOS SUCESSORES. ÚNICO BEM DE 

PROPRIEDADE DO FALECIDO AO TEMPO DO PASSAMENTO. 

POSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO DO PLEITO PELA VIA DO ALVARÁ. 1. 

De acordo com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a existência de 

apenas um bem a partilhar, consistente em um automóvel de pequeno 

valor, mitiga a obrigatoriedade de abertura de inventário, podendo a 

transferência do bem para os sucessores se dar pela via do alvará. O 

fato de o automóvel estar atualmente recolhido para fins de realização de 

perícia criminal não constitui óbice para a pretendida transmissão da 

titularidade do bem por direito hereditário, porquanto se trata de mera 

providência necessária ao esclarecimento do crime que culminou na morte 

do filho da agravante, o que certamente não acarreta qualquer restrição 

ao direito de propriedade, que permanece sendo de titulariedade do 

espólio. 2. Manifesta procedência que autoriza julgamento monocrático do 

recurso, de acordo com o art. 557, § 1º-A, do CPC, em interpretação 

ampliativa já consagrada. RECURSO PROVIDO, EM DECISÃO 

MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70063239784, Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado 

em 29/01/2015) APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. SUCESSÃO. ALVARÁ 

JUDICIAL. VENDA DE ÚNICO BEM DO DE CUJUS (AUTOMÓVEL). 

DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE INVENTÁRIO. RECURSO 

PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70061932604, Sétima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 

13/10/2014) Assim, tenho que não há óbices e nem prejuízo aos demais 

herdeiros a autorização para transferência do veículo para a 

viúva-meeira, para que ela possa dele dispor e reverter o valor em seu 

benefício. Neste sentido é a jurisprudência, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. 

ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS. EXTINÇÃO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. 

REFORMA. AUTOMÓVEIS DE BAIXO VALOR. DEFERIMENTO. Caso de 

cônjuge que, por direito próprio de meação, já tem 50% dos veículos, 

antigos e de baixo valor (abaixo do limite de isenção do ITCD), deixados 

pelo marido falecido. Os dois filhos herdeiros, maiores e capazes, estão 

de acordo com o pedido de alvará para transferência dos bens. Nesse 

passo, equivocada a sentença no que diz com a extinção do processo 

sem resolução do mérito, pois o pedido é possível e ainda procedente, nos 

termos da jurisprudência da Corte, hipótese em que se faculta o 

deferimento do pleito, diretamente em sede de apelação, nos termos do 

artigo 1.013, § 3º do CPC. PROVIDO, EM MONOCRÁTICA.(TJ-RS - AC: 

70070517248 RS, Relator: Rui Portanova, Data de Julgamento: 15/09/2016, 

Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

21/09/2016) FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, julgo AUTORIZO a 

transferência do veículo FIAT/UNO MILLE WAY ECON, ANO/MOD.: 

2009/2010, PLACA: NPL 8038, RENAVAM 00173691340, CHASSI: 

9BD15844AA6374484 DE COR: AZUL, para a viúva-meeira IRIS TIEMANN, 

CPF: 670.153.879-72. Por consequência, julgo extinto o feito com 

resolução do mérito nos termos do artigo 487, I do CPC. Oficie-se o 

DETRAN-MT para cumprimento desta sentença. Sem custas e honorários, 

eis que defiro em favor dos postulantes a justiça gratuita. Com o trânsito 

em julgado, remetam-se os autos ao ARQUIVO com as baixas de estilo. 

P.R.I.C. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito –

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61872 Nr: 4493-32.2013.811.0018

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldenir Rossatti Mancoelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Ramão Medina, Armindo Ramão 

Medina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Ramão Medina - 

OAB:12914

 D E S P A C H O
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Compulsando os autos denoto que assiste razão a parte impugnada, eis 

que nos autos n. 39060 foi deferido o parcelamento das custas incidentes.

Desse modo, determino o arquivamento dos autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 68749 Nr: 659-50.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Domingos, Rosa Moreira Domingues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson da Matta, Maria Conceição Parra da 

Matta, Riolando Correa Souto Filho, Rosineia da Matta Souto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:18.182-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:9821-A

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

agravo de instrumento nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 33465 Nr: 1133-31.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tatiana Mardegan Saraiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI - Coop. de Crédito de Livre Admissão 

de Associados Vale do Juruena Ltda, Nelson Piery da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janaína Braga de Almeida - 

OAB:13.701, Pedro Francisco Soares - OAB:12999/MT, Rodolfo 

Correa da Costa Junior - OAB:7445-MT

 Intimar o patrono da parte requerida, quanto ao retorno dos autos da 

Instância Superior, bem como para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 76239 Nr: 362-09.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para manifestar-se sobre a juntada de 

oficio do INSS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 5667 Nr: 1032-72.2001.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felício Hirocazu Ikeno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augusto Cesar Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felicio Hirocazu Ikeno - 

OAB:3470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 Intimar o patrono da autora para manifestar quanto ao auto de penhora 

avaliação e depósito (fl.180), no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

depacho fl.167.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 50 Nr: 59-30.1995.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VTdSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 89694 Nr: 1477-31.2017.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristina Aparecida Campanholi Botelho de Oliveira, RITA 

APARECIDA CAMPANHOLI DOS SANTOS, Izaura Campanholi dos Santos, 

PAULO CAMPANHOLI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Argemiro Mátias dos Santos, Irene Campanholi 

Matias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para se manifestar sobre a 

correspondência devolvida sem cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 55750 Nr: 1969-96.2012.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanir Cabral dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amiraldo Rezende Nunes, Maristela Mendes de 

Araújo Rezende, Ariovaldo Rezende Nunes, Neiva Nunes Rezende 

Wielewski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, RONEY 

SANDRO CUNHA - OAB:5030, Roney Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 Intimar Patronos das Partes da designação de audiencia para outiva da 

parte autora para o dia 05.06.2018, às 11.30 horas, na Comarca de 

Itaituba PA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 68470 Nr: 543-44.2015.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Fernando Consalter de Mello, Fabio Luimar 

Consalter de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Cardoso da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Harry Magalhaes - 

OAB:4960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Intimar patrono da parte autora para requerer o que de direito no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 90773 Nr: 2028-11.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. A Martins Azoia - ME, Antonio Aparecido 

Martins Azoia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 
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OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 73066 Nr: 2690-43.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Martin Paes de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto Iván Zakidalski - 

OAB:39274, Jorge Luis Zanon - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

agravo nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 72574 Nr: 2488-66.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Ferreira e Porto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

mandado negativo nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 33545 Nr: 1189-64.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em seguida, o MM. Juiz proferiu SENTENÇA : O requerente José da Silva 

Filho, intentou a presente ação de aposentadoria por idade em face do 

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, objetivando em síntese 

recebimento de sua aposentadoria como trabalhador rural. Juntou 

documentos (fls. 13/22). Às fls. 45/47 o pedido foi julgado improcedente, 

porém a parte autora recorreu da decisão (Apelação de fls48/59). Em fls. 

66/67 consta resultado do acórdão que anulou a sentença proferida neste 

Juízo e determinou o retorno dos autos para regular produção e prova oral 

e processamento do feito. Em seguida, foi expedido mandado de intimação 

pessoal da parte autora, porém foi informado o falecimento da requerente 

(fls. 82).Às fls. 86 consta petitório do Advogado requerendo a extinção do 

feito, em razão do falecimento do requerente. É o relatório. Decido. 

Analisando os autos, denoto que embora não tenha carreado aos autos 

certidão de óbito do requerente, tenho que o pedido de fl. 86 é dotado de 

segurança, mormente ser o representante processual da parte autora. 

Logo, não há razão para prosseguimento de qualquer demanda, uma vez 

que ocorreu a perda do objeto em razão do falecimento do requerente. 

Desse modo, a extinção sem resolução de mérito se dará com fulcro no 

inciso IX do artigo 485 do Novo Código Processual Civil. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites procedimentais do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o presente processo sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, inc. IX (ação intransmissível), do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários ante a gratuidade da 

justiça.Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e 

anotações. P.R.I.C. Saem intimados os presentes e ausentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 38051 Nr: 2086-58.2010.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Pereira dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos autos consta, 

julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC.Sem 

custas e honorários ante a gratuidade da justiça.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.P.R.I.C.Juara, 08 de maio 

de 2018. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES– Juiz de Direito –

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 68093 Nr: 347-74.2015.811.0018

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valnice de Carvalho Borges, Valdelice de Carvalho 

Santos, Laércio João Borges, Vanderlei Carvalho dos Santos, Leonice 

Rupolo Carvalho dos Santos, Vania Carvalho dos Santos, Vanildo 

Carvalho dos Santos, Mario Augusto da Silva, Sandra Rosa da Silva 

Carvalho, Viviane Carvalho dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lopes & Arroyo -Empreendimentos Imobiliários 

Ltda, Valentim Geraldo Semensato, Inácio Bispo da Silva, Laércio Saturno 

Rodrigues, Delzuita Araujo Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, PATRICIA QUESSADA MILAN - OAB:7131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora quanto a juntada de correspondência 

devolvida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63211 Nr: 643-33.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tânia Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora, quanto ao retorno dos autos da 

Instância Superior, bem como para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63290 Nr: 724-79.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ferreira da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora, quanto ao retorno dos autos da 

Instância Superior, bem como para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62761 Nr: 223-28.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelica Maria Bonomini Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora, quanto ao retorno dos autos da 

Instância Superior, bem como para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 77445 Nr: 891-28.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thiago Jorge Chaquime Flores

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo D. Com. de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora sobre a juntada de certidão de óbito nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 108803 Nr: 2480-84.2018.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenir Anderson Guiraldi, Andreia Dezotti 

Gomes Guiraldi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 056/2007 CGJ, promovo o 

feito com vista ao ilustre advogado da parte autora para que efetue 

depósito de diligências do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, NOS TERMOS 

DA PORTARIA 062/2016/DF. Outrossim, o Nobre Advogado deverá 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) link emissão de 

guias on line – emissão de guias de diligencias. Caso necessário será 

solicitado complementação da diligencia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 68523 Nr: 581-56.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emilio Cassiano Ossani-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Fidis S/A, Valdemar Quinellato Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney 

Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL NUNES ROMERO - 

OAB:168.016/SP, Luciana Sezanowski Machado - OAB:OAB/PR 

25276, SIDNEI FERRARIA - OAB:253.137, Stephany Mary Ferreira 

Regis da Silva - OAB:OAB/PR 53.612

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 108832 Nr: 2494-68.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenir Anderson Guiraldi, Andreia Dezotti 

Gomes Guiraldi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste sobre a juntada de 

correspondência devolvida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 106548 Nr: 1439-82.2018.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andrade e Pereira Ltda EPP, Edgelson Dias de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Frederich de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thaylla Kaoany Sena - 

OAB:23626/O, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT, Thaylla 

Kaoany Sena - OAB:23.626-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61214 Nr: 3830-83.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suelene Heitmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Rosa Gomes - 

OAB:7.848B MT, TATIANA DIAS DE CAMPOS - OAB:9369/O

 Considerando que a publicação fl.104 referente a sentença fl.101/102, 

constou apenas uma das patronas habilitadas da parte requerida, reenvio 

a decisão para nova publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 8539 Nr: 143-50.2003.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvenal Lisboa Leite, Angela Aparecida 

Piovesan Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 Intime-se o patrono da parte autora, para que forneça o endereço 

atualizado da parte executada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 82326 Nr: 3108-44.2016.811.0018

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elvira Batista Carvalho, Maria Cleide Btista Carvalho, 

Lindaura Batista Carvalho, Daniela Batista Carvalho, Geani Ines Batista 

Carvalho, Izabel Cristina Batista Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo D. Com. de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, julgo procedente o pleito inicial, 

extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I do 

CPC e art. 719 e seguintes do NCPC determinando a expedição de 

ALVARÁ para levantamento do montante existente em nome do falecido 

DOMÍCIO DA COSTA CARVALHO, para os requerentes.Expeça-se o 

competente alvará.Sem custas ou despesas processuais, ante a 

gratuidade da justiça.Após o trânsito em julgado, ao arquivo com as 

anotações e baixas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 82927 Nr: 3444-48.2016.811.0018

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir Gotardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

RECEBO O PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, eis que preenchidos 

os requisitos do art. 534 do CPC.

Intime-se a Fazenda Pú¬blica Estadual na pessoa do seu representante 

judicial para que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como 

incidente a estes próprios autos.

No caso, não há que se fixar honorários advocatícios sobre o valor da 

execução, uma vez que a Fazenda Pública não é citada para pagar, mas 

tão-somente para querendo, impugnar a execução (artigo 535 do CPC) e o 

pagamento do crédito, como é sabido, é efetivado por meio da expedição 

de precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal ou 

requisição de pequeno valor - RPV.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 107963 Nr: 2129-14.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Carlos de Lima, V. Carlos de Lima e 

Cia Ltda-ME, Antonio Francisco de Lima, Veralba de Souza Ramos de 

Lima, Neuza Brito Soares de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Recebo a petição inicial por estarem 

presentes os requisitos do art. 319, do NCPC. CITE-SE a parte executada 

para pagar a dívida indicada na inicial, custas e despesas processuais, 

além de honorários advocatícios, que fixo no patamar de 10% (dez por 

cento), no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação, nos termos do artigo 

827 e seguintes do NCPC.Caso a parte executada possua cadastro na 

forma do art. 246, §1º, e art. 1.051, do Código de Processo Civil, a 

cita¬ção deverá ser feita de maneira preferencialmente eletrônica. [...].A 

presente decisão, assinada digitalmente e devidamente instruída, servirá 

como carta, mandado ou ofício.Intime-se. Cumpra-se na forma e sob as 

penas da Lei.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 77019 Nr: 716-34.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sociedade Comercial e Importadora HERMES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Chalfin - OAB:20.332-A, 

Fernando Augusto Vieira de Figueiredo - OAB:7627-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, indefiro a petição inicial nos termos do 

parágrafo único do artigo 321 do NCPC e por consequência julgo extinta a 

presente ação sem resolução de mérito, com suporte no artigo 485, I, do 

NCPC. Sem custas, transitada em julgada, arquive-se com as devidas 

anotações e baixas no relatório.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 75801 Nr: 114-43.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eletromar Móveis e Eletrodomésticos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marina Cristina Tabile - 

OAB:16857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo improcedentes os pedidos 

formulados, mantendo a higidez da CDA, o que faço com RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.Condeno a parte requerente 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito 

econômico.Translade-se cópia desta sentença nos autos de execução, e, 

oportunamente, arquivem-se estes autos com as cautelas de 

praxe.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 76255 Nr: 377-75.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ediva Helena de Souza Feliciano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, com fulcro no artigo 487, I do NCPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o feito com 

resolução do mérito.Sem custas e honorários, face a gratuidade da 

justiça.Transitada em julgada, arquive-se com as baixas 

necessárias.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 100875 Nr: 7181-25.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Mommensohn de Albuquerque

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso- Distribuidora de Energia 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT, Tobias Piva - OAB:20730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Cuida-se de Ação de Cobrança proposta por Maria de Lourdes Mommsohn 

de Albuquerque em face de Energisa Mato Grosso S/A.

 Recebida a ação determinou-se a remessa dos autos ao CEJUSC na 

tentativa de conciliar as partes.

Em seguida, a parte autora peticionou informando que não possui mais 

interesse nos autos.

É o sucinto relatório.

Sem delongas, antes mesmo que ocorre a triangularização processual a 

parte autora declarou que não possui mais interesse no prosseguimento 

da presente demanda, sendo a extinção do feito medida que se impõe.

Assim, cancelo a sessão aprazada e HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução do mérito, nos estritos limites enunciativos 

do artigo 485, VIII, do CPC.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 76252 Nr: 375-08.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Tanaza Feliciano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O, 

Ghyslen Robson Lehnen - OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, com fulcro no artigo 487, I do NCPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o feito com 
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resolução do mérito.Sem custas e honorários, face a gratuidade da 

justiça.Transitada em julgada, arquive-se com as baixas 

necessárias.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 72614 Nr: 2511-12.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:MT/4062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS REVOGO A DECISÃO DE FLS. 137/139 e 

indefiro a tutela de urgência vindicada.Cite-se a parte requerida, para os 

termos do processo, para querendo apresente resposta no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia (art. 344 do CPC).Notifique-se a 

Coordenadora do PROCON, solicitando informações no prazo de 15 

(quinze) dias.Intime-se a parte autora para apresentar dados bancários 

para devolução do valor depositado mediante alvará.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 72237 Nr: 2331-93.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eletromar Móveis e Eletrodomésticos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA CRISTINA TABILE - 

OAB:16857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo improcedentes os pedidos 

formulados, mantendo a higidez da CDA, o que faço com RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.Condeno a parte requerente 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito 

econômico.Translade-se cópia desta sentença nos autos de execução, e, 

oportunamente, arquivem-se estes autos com as cautelas de 

praxe.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 73589 Nr: 2959-82.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA. (antiga 

denominação: NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellen Cristina Gonçalves Pires - 

OAB:131.600, Wilson Roberto Peixoto Junior - OAB:8032-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS REVOGO A DECISÃO DE FLS. 233/235 e 

indefiro a tutela de urgência vindicada.Cite-se a parte requerida, para os 

termos do processo, para querendo apresente resposta no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia (art. 344 do CPC).Notifique-se a 

Coordenadora do PROCON, solicitando informações no prazo de 15 

(quinze) dias.Após, colha-se o parecer ministerial.CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010208-74.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

S. RAIZER - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO DO ESPIRITO SANTO COSTA (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte Exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste da certidão do Sr. Oficial de Justiça de ID 

13224264.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010341-53.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME SCHMITZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAULO AUGUSTO DE MORAES (REQUERIDO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte Exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste da certidão do Sr. Oficial de Justiça de ID 

13216862.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 101104 Nr: 7337-13.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson Ribeiro de Paula Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JEFERSON RIBEIRO DE PAULA SANTOS, 

Cpf: 06296817169, Rg: 2934760-2, Filiação: Silvana Eugênia de Paula e 

Geraldo Ribeiro dos Santos, data de nascimento: 22/04/1998, brasileiro(a), 

natural de Juara-MT, solteiro(a), serviços gerais/ pedreiro. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denunciado como incurso nos artigos 155, caput. do 

Código Penal, em data de 13/03/2018.

Despacho: Vistos etc,Diante do teor da certidão do Oficial de Justiça de 

ref. 21, informando sobre a não localização do denunciado RECEBO a 

denúncia ofertada em desfavor de JEFERSON RIBEIRO DE PAULA 

SANTOS por, preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do 

artigo 41 do Código Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 

395 do mesmo diploma legal. Considerando os critérios do §1º do art. 394 

do CPP, consigno que o procedimento será o comum e o rito, o ordinário. 

Tendo em vista que o acusado está em local incerto e não sabido, em 

cumprimento a súmula 351 do STJ, determino a expedição de ofício à 

SEJUDH para que tal órgão informe a este Juízo se a acusada se encontra 

preso no estado de Mato Grosso, no prazo de 5 (cinco) dias. Sendo a 

resposta positiva, expeça-se carta precatória para a comarca em que o 

réu estiver preso. Na hipótese de resposta negativa, Cite-se o acusado, 

por edital, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo constar no edital que, na resposta, poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, ofertar documentos 

e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

até o máximo de cinco, qualificando-se e requerendo sua intimação, 

quando necessário. Proceda-se à expedição de certidão de antecedentes 

criminais obtida no sistema APOLO, sendo ônus do MP a juntada das 

demais certidões. Comunique-se o recebimento da denúncia ao 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação, à Delegacia de Polícia local, bem 

como ao banco de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais 

(SINIC). No tocante ao pedido de item 3 constante na cota ministerial, 

entendo não haver previsão legal para o deferimento do pleito, ao revés, 

deferir tal pedido seria afrontar os princípios do contraditório e da ampla 

defesa, razão pela qual indefiro o requerimento ministerial. Comunique-se 

o recebimento da denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação, à 

Delegacia de Polícia local, bem como ao banco de dados do Sistema 
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Nacional de Informações Criminais (SINIC).Notifique-se o Ministério 

Público.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemar Meloto Santos, 

digitei.

Juara, 15 de maio de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 15258 Nr: 907-65.2005.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Carlos Boloneze

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NELSON CARLOS BOLONEZE, Cpf: 

98205994153, Rg: 496.926, Filiação: Euclides Boloneze e de Augusta de 

Paula Silva Boloneze, data de nascimento: 04/10/1965, brasileiro(a), 

natural de Ibiporã-PR, casado(a), capataz. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, CONDENO o réu Nelson Carlos Boloneze, 

devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 16, 

caput, da lei 10.826/03.Passo a graduas a pena.A pena para o delito em 

tela, previsto no art. 16, caput, da Lei n° 10.826/2003, é de 03 (três) a 06 

(seis) anos de reclusão.A culpabilidade que se recai na conduta é normal 

à espécie. Não consta certidão positiva nos autos. A conduta social não 

pode ser considerada, uma vez que não foram colhidos depoimentos 

neste sentido. Quanto à personalidade do agente não há como emitir um 

pronunciamento, porquanto não há laudo de profissional na área de 

psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos do delito são 

próprios do tipo violado.As circunstâncias e as consequências do delito 

são próprios do tipo. Por fim, não há comportamento imputável à vítima.À 

vista dessas circunstancias analisadas individualmente é que fixo a 

pena-base para o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, em 

3 (três) anos de reclusão.Inexistem circunstâncias atenuantes ou 

agravantes.Diante da inexistência da causa de diminuição e aumento de 

pena, torno definitiva a pena em 3 (três) anos de reclusão.Condeno, 

portanto, o réu Nelson Carlos Boloneze a 3 (três) anos de reclusão, em 

regime aberto, com fulcro no art. 33, § 2°, “c” do Código Penal e, ainda, ao 

pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo vigente à época dos fatos.DA SUBSTITUIÇÃO DA PENANos 

termos do art. 44 do Código Penal, verifico que a pena privativa de 

liberdade aplicada não é superior a quatro anos e o crime não foi cometido 

com violência ou grave ameaça à pessoa. Da mesma forma, o réu não é 

reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta 

social e a personalidade do condenado não obstam a concessão da 

benesse.Portanto substituo a pena de reclusão por duas restritivas de 

direitos (art. 44, § 2°, do CP), sem prejuízo da pena de multa aplicada, que 

devem ser aplicadas pelo juiz das execuções penais.Remetam-se os 

autos ao contador para o cálculo da multa e das custas, intimando-se o 

acusado para o pagamento.Custas pelo réu.Declaro o perdimento da arma 

em favor da União, o que faço com base no art. 91, inciso II, alínea “a”, do 

Código Penal. Certificado que for o trânsito em julgado: comunique-se ao 

TER/MT e ao IICC; anote-se junto ao Cartório Distribuidor; expeça-se Guia 

de Execução; procedam às baixas e anotações de estilo, arquive-se em 

definitivo.Ciência ao Representante do Ministério Público.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JEFFERSON LUCAS DE 

LIMA EVANGELISTA, digitei.

Juara, 15 de maio de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 38005 Nr: 2041-54.2010.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Antonio Mauescki, Eder Mauescki

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Marcelo Rubens Betarello Setolin - 

OAB:18930/MT

 AUTOS Nº 2041-54.2010.811.0018 – Cód. 38005

Acusados: Fabio Antonio Mauescki e Eder Mauescki

Vistos etc,

Tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão (fl. 1256), expeça-se 

imediatamente guia de execução penal e arquivem-se os presentes autos, 

com as anotações e comunicações de estilo.

 Cumpra-se.

 Juara/MT, 11 de maio de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 64766 Nr: 2045-52.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clebison Jack Coelho, Murilo Aparecido Soares 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:18.182-A, Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 Autos nº 2045-52.2014.811.0018 – Cód. 64766

Réu: Clebison Jack Coelho e Murilo Aparecido Soares da Silva

 Vistos etc,

Compulsando os autos, observa-se que foi expedida carta precatória ao 

Juízo da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, para oitiva da vítima Luciano 

Aparecido Silva de Campos.

Contudo, referido ofendido atualmente está segregada na Cadeia Pública 

desta Comarca. Desta forma, designo audiência para oitiva da vítima 

Luciano Aparecido Silva de Campos para o dia 22 de agosto de 2018, às 

15h00.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se.

 Juara/MT, 15 de maio de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 61446 Nr: 4056-88.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carmelo Gomes Suquerê

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:OAB/10.565

 Autos Nº 4056-88.2013.811.0018 – Cód. 61446

Acusado: João Carmelo Gomes Suquerê

Vistos etc,

Primeiramente, observa-se que a defesa apresentada às fls. 159/165 e 

167/173 não tem qualquer pertinência, pois aqueles que ofereceram 

defesa não são réus nesta ação penal, razão pela qual determino seu 

desentranhamento.

Observa-se que o acusado foi beneficiado com a suspensão condicional 

do processo e foi deprecado ao Juízo da Comarca de Tangará da Serra a 

fiscalização das condições.

Em consulta ao site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, verifica-se que 

o denunciado está cumprindo rigorosamente as condições.

Assim, aguarde-se o término do prazo da suspensão condicional do 
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processo.

Havendo informação de descumprimento, vistas ao Ministério Público e em 

seguida conclusos.

Cumpra-se.

 Juara-MT, 15 de maio de 2018.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 61672 Nr: 4295-92.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maicon Xavier Manerick

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ALBERTINI COLET - 

OAB:20262/O

 AUTOS N. 4295-92.2013.811.0018 – Código: 61672

AUTOR: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

RÉU: Maicon Xavier Manerick

 IMPUTAÇÃO: Art. 306, § 1º, inciso I c/c artigo 309, ambos da Lei 9.503/97.

 ESPÉCIE: Ação penal pública incondicionada.

Vistos em correição

 Trata-se de ação penal pública incondicionada proposta pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de MAICON 

XAVIER MANERICK, dando-o como incurso nas sanções do artigo 306, § 

1º inciso I e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, em razão da prática do 

crime de “embriaguez ao conduzir veículo automotor”, bem como por ter 

“conduzido o referido veículo automotor sem possuir carteira nacional de 

habilitação ou permissão para dirigir, gerando perigo de dano”, ocorrido no 

dia 24 de setembro de 2013, nesta cidade.

A denúncia foi recebida no dia 1º de novembro de 2013 (fl. 36), 

devidamente citado (fl. 39), o acusado apresentou resposta à acusação 

(fl. 47).

 Realizada audiência de instrução e julgamento nesta Comarca às fls. 

90/92, oportunidade em que foi colhido o depoimento da testemunha 

Cleiton Dourado da Silva. O acusado devidamente intimado deixou de 

comparecer, razão pela qual foi decretada a sua revelia.

Alegações finais do Ministério Público pugnando pela condenação do 

acusado pela prática do crime tipificado no artigo 306, § 1º, inciso I c/c 

artigo 298, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro bem como a 

absolvição do réu do delito previsto no artigo 309 do CTB (fls. 96/99).

A defesa do acusado, por sua vez, pugnou pela realização de nova 

audiência de instrução e julgamento para o interrogatório do réu, alegando 

que no dia dos fatos o indigitado encontrava-se impossibilitado de 

comparecer à audiência, requereu ainda a não aplicação da revelia (fls. 

93/96).

É o relatório. Fundamento.

Decido.

 DA PRELIMINAR.

A impossibilidade de comparecimento da parte à audiência, em razão de 

moléstia, deve ser comprovada por meio de atestado médico até o 

momento da audiência e não após sua realização.

Ademais, a nobre advogada do acusado esteve presente na solenidade e 

não alegou acerca da impossibilidade de comparecimento de seu cliente, 

desta forma, o indeferimento do pedido é medida de rigor.

Nesse sentido, junto o seguinte julgado:

“REVELIA - ATESTADO MÉDICO APRESENTADO TRÊS MESES DEPOIS DA 

AUDIÊNCIA - DECRETAÇÃO MANTIDA - INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO 

DE DEFESA. A impossibilidade de comparecimento da parte à audiência, 

em razão de moléstia, deve ser comprovada por meio de atestado médico 

até o momento da audiência e não cerca de 3 (três) meses após sua 

realização. Agravo de instrumento não provido.” Processo: AIRR - 

730335-94.2001.5.01.5555, Relator Min. Milton de Moura França, DJ 

09/11/2001. – sem grifo no original.

Outrossim, o atestado apresentado se limita a informar que o réu esteve 

em atendimento dentário, sem qualquer referência quanto à impossibilidade 

de comparecimento ao ato judicial.

Assim, diante do exposto mantenho a decretação da revelia do acusado 

bem como indefiro o pedido de designação de audiência para o 

interrogatório do acusado.

 DO MÉRITO.

Pois bem, a imputação que pesa sobre o acusado diz respeito aos delitos 

de dirigir alcoolizado e sem carteira de motorista, gerando perigo de dano.

Visando verificar a materialidade delitiva, temos os depoimentos prestados 

em sede policial e em juízo além do teste de alcoolemia de fl. 14, constando 

0,37 mg de álcool por litro de ar.

 Quanto à autoria, temos, outrossim, o depoimento das testemunhas além 

das demais provas produzidas em juízo e no inquérito policial, de forma 

subsidiária.

A testemunha Emerson Rodrigues, narrou em sede policial, que abordou o 

acusado no dia dos fatos, e que percebeu que o réu estava em aparente 

estado de embriaguez, por estar exalando forte odor etílico. Acrescentou 

que o réu não possuía Carteira Nacional de Habilitação.

A testemunha Cleiton Dourado da Silva, não se recordou com exatidão dos 

fatos, tendo ratificado o seu depoimento prestado em sede policial.

Impende consignar que o acusado foi preso em flagrante, em visível 

estado de embriaguez.

 Assim fica expresso pelos depoimentos prestados, juntamente com o 

teste realizado, que o acusado dirigia uma motocicleta sem carteira de 

motorista, sob influência de álcool.

 Destarte, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas no 

bojo dos autos, pelo depoimento das testemunhas em harmonia com a 

confissão do réu, e escorado no princípio da livre convicção, motivado 

pela persuasão racional, entendo suficientemente comprovadas a 

materialidade e autoria do delito previsto no art. 306, do CTB, qual seja, 

direção sob o estado do álcool sem carteira de motorista pelo, em 

conformidade com o descrito na exordial acusatória.

Quanto ao delito previsto no art. 309 do CTB, embora haja indícios de sua 

autoria, entendo não haver provas cabais do cometimento do crime, haja 

vista que não restou comprovado que o acusado, com sua conduta, tenha 

gerado perigo concreto de dano ao conduzir o veículo automotor.

Nesses casos, como é cediço, deve prevalecer o princípio do in dubio pro 

reo sendo a absolvição, por esse delito, de rigor. Nesse sentido é o 

entendimento dos nossos tribunais:

“APELAÇÃO CRIME. DELITO DE TRÂNSITO. ART. 309 DO CTB. DIREÇÃO 

NÃO HABILITADA GERANDO PERIGO DE DANO. INSUFICIÊNCIA DO 

CONJUNTO PROBATÓRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. 

Diante da ausência de elementos probatórios firmes e seguros no sentido 

de que o réu tenha gerado perigo de dano à segurança viária, impositiva a 

sua absolvição, com fundamento no princípio da prevalência de seu 

interesse - in dubio pro reo. RECURSO PROVIDO. (Recurso Crime Nº 

71004030565, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: 

Cristina Pereira Gonzales, Julgado em 12/11/2012)”. (TJ-RS - RC: 

71004030565 RS , Relator: Cristina Pereira Gonzales, Data de Julgamento: 

12/11/2012, Turma Recursal Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 13/11/2012).

Ademais, resta claro que o delito previsto no art. 309 do Código de 

Trânsito Brasileiro é absorvido pelo delito do art. 306 do mesmo diploma 

legal, uma vez que esse delito é mais grave que aquele. Nesse diapasão:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL. 

PROVAS ROBUSTAS. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU 

DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA NÃO ACOLHIDOS. 

CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DO CTB. CRIME DE 

DIREÇÃO PERIGOSA. ARTIGO 309 DO CTB. ABSORÇÃO. FALTA DE 

HABILITAÇÃO. AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 298, INCISO III, DO 

CTB. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. O CRIME DE CONDUÇÃO 

DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO (ART. 309, CTB), QUANDO OCORRE NO 

MESMO CONTEXTO, MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO, ATINGINDO O MESMO 

BEM JURÍDICO (INCOLUMIDADE PÚBLICA) DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO 

VOLANTE (ART. 306, CTNB), FICA POR ESTE (MAIS GRAVE) 

ABSORVIDO, PELO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO, CONFIGURANDO A 

INABILITAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE GENÉRICA 

PREVISTA NO ART. 298, INCISO III, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO 

BRASILEIRO. 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-DF - APR: 

20100710224492 DF 0022189-33.2010.8.07.0007, Relator: SILVÂNIO 

BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/07/2013, 2ª Turma 

Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/07/2013 . Pág.: 218). 

Grifei.

 Logo, conforme se observa, a ausência de habilitação configura tão 

somente agravante genérica prevista no art. 298, inciso III, da lei nº 

9.503/97, não havendo que se falar em concurso material entre os delitos 

do art. 306 e art. 309 do CTB.

DISPOSITIVO:
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Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA, para condenar o réu MAICON 

XAVIER MANERICK nas penas do art. 306 c/c artigo 298, III ambos da Lei 

nº 9.503/97, cuja pena, passo a dosar.

O delito cometido pelo acusado possui pena de detenção de 6 (seis) 

meses a 3 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a 

permissão ou a habilitação para dirigir.

Quanto à culpabilidade verifica-se normal reprovabilidade da conduta. 

Quanto aos antecedentes do acusado, verifico que não consta certidão 

positiva nos autos. Em relação à conduta social não verifico a presença 

de nenhuma circunstância que indique ser o réu pessoa que provoque 

instabilidade social, além do delito perpetrado. Quanto à personalidade do 

agente também não existem registros indicativos de desvio de 

personalidade, nem há afinação especial do delito praticado com a 

personalidade do agente. Acerca dos motivos da prática do delito, veja-se 

que o acusado não se mostrou movido por motivos relevantes. Quanto às 

circunstâncias são neutras, vez que normais à espécie. Quanto às 

consequências não há registro nos autos de danos causados pela 

conduta do acusado. E nada se pode falar acerca do comportamento da 

vítima, já que o ofendido é a coletividade.

Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a 

reprovação e prevenção do crime, a pena-base em seis meses de 

detenção.

Verifico a presença de circunstância agravante relativa ao fato do autor 

estar dirigindo sem carteira (art. 298, III do CTB). Assim agravo a pena em 

três meses, passando a pena definitiva para 09 meses de detenção.

Não há nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena presente 

nestes autos.

Quanto a pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação 

supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em dez 

(10) dias-multa, estipulado como parâmetro inicial.

 Valho-me, para justificar tais operações aritméticas, da mesma 

fundamentação utilizada para o cálculo da pena privativa de liberdade.

Fixo, portanto, a pena de multa em 10 dias-multa e, considerando a 

capacidade econômica do réu, arbitro o valor do dia-multa em um trigésimo 

do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do art. 44 do Código Penal, verifico que a pena privativa de 

liberdade aplicada não é superior a quatro anos e o crime não foi cometido 

com violência ou grave ameaça à pessoa. Da mesma forma, o réu não é 

reincidente em crime doloso, e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta 

social e a personalidade da condenada, bem como os motivos e as 

circunstâncias indicam que a substituição da pena é suficiente para a 

reprovação do delito.

 Considerando que o réu foi condenado pena inferior a um ano (art. 44, § 2 

do Código Penal), ser-lhe-á aplicada, em substituição à pena privativa de 

liberdade, uma pena de restrição de direitos, consistente em prestação 

pecuniária, cujas condições deverão ser estabelecidas pelo juízo das 

execuções;

Verifica-se que o autor fora condenado por dirigir embriagado. Assim, fica 

proibido o autor de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo 

automotor durante seis meses a contar da data do trânsito em julgado da 

sentença.

Assim, condeno o réu Maicon Xavier Manerick a pena de 09 (nove) meses 

de detenção, no regime aberto (art. 33 do Código Penal, §2º, c), e ao 

pagamento de 10 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na 

época dos fatos. Também fica proibido o autor de obter permissão ou 

habilitação para dirigir veículo automotor durante nove meses a contar da 

data do trânsito em julgado da sentença.

Após o trânsito em julgado, intime-se o réu para entregar, em 48 horas, à 

autoridade judiciária a permissão para dirigir ou carteira de habilitação, se 

houver (art. 293, § 1º, do CTB).

O réu poderá apelar em liberdade, em face da dimensão da pena aplicada 

em virtude da substituição e com relação ao regime inicial de cumprimento 

(aberto).

Ao intimar o réu da sentença, advirta-se que as condições da substituição 

de pena serão estabelecidas em audiência admonitória presidida pelo Juiz 

da execução penal.

Oficie-se ao DETRAN sob a proibição do autor de obter permissão ou 

habilitação para dirigir veículo automotor durante seis meses a contar da 

data do trânsito em julgado da sentença.

Certifique-se o trânsito em julgado para a acusação (artigo 110, § 1º do 

CP), em seguida voltem-me os autos conclusos para análise da prescrição 

retroativa.

Custas pelo réu.

Expeçam-se as comunicações de estilo para os órgãos oficiais, inclusive 

Justiça Eleitoral, bem como Carta de Guia e o que mais for necessário.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cu5mpra-se.

Após arquivem-se com as baixas devidas.

 Juara/MT, 17 de novembro de 2017.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 30558 Nr: 3136-90.2008.811.0018

 AÇÃO: Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José de Fatima Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 Ante o exposto, CONDENO o réu JOSÉ DE FÁTIMA CARVALHO, 

devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 16, IV, 

da lei 10.826/03.PASSO À DOSIMETRIA DA PENA.A pena para o delito em 

tela, previsto no art. 16, IV, da Lei nº. 10.826/2003, é de 03 (três) a 06 

(seis) anos de reclusão.Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código 

Penal, denoto que:a)Culpabilidade: que se recai na conduta é normal à 

espécie; b)Antecedentes: não consta certidão positiva nos autos; 

c)Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social 

nos autos deixo de valorar; [...] Quanto à pena de multa, a julgar pelas 

bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal 

Brasileiro, fixo a pena de multa em dez (10) dias-multa, o mínimo estipulado 

como parâmetro inicial. Condeno, portanto, o réu JOSÉ DE FÁTIMA 

CARVALHO a 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, com 

fulcro no art. 33, § 2º, “c” do Código Penal e, ainda, ao pagamento de 10 

(dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente 

à época dos fatos. [...] .CUSTAS PELO RÉU.Declaro o perdimento da arma 

em favor da União, o que faço com base no art. 91, inciso II, alínea “a”, do 

Código Penal.Certificado que for o trânsito em julgado: comunique-se ao 

TRE/MT e ao IICC; anote-se junto ao Cartório Distribuidor; expeça-se Guia 

de Execução; procedam às baixas e anotações de estilo, arquive-se em 

definitivo.Ciência ao Representante do Ministério Público.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Juara/MT, 01 de dezembro de 

2017.Pedro Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 63011 Nr: 457-10.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Eduardo Grupo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Ante o exposto, CONDENO o acusado FÁBIO EDUARDO GRUPO, nas 

sanções previstas nos artigos 302, §1º, inciso I, e artigo 306, § 1º, inciso I 

ambos da Lei 9.503/97 em concurso material. [...] Incidindo a regra do 

cúmulo material do artigo 69 do CP às penas em análise, deve o réu 

cumprir 3 (três) anos de detenção pela prática dos crimes de embriaguez 

ao volante e homicídio culposo na direção de veículo automotor.Condeno o 

acusado, ainda, à suspensão de sua habilitação durante o período de 

cumprimento da pena. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA Nos termos do art. 44 

do Código Penal, verifico que a pena privativa de liberdade aplicada não é 

superior a quatro anos e o crime não foi cometido com violência ou grave 

ameaça à pessoa. Da mesma forma, o réu não é reincidente em crime 

doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a 

personalidade do condenado não obstam a concessão da benesse. 

Portanto substituo a pena de detenção por duas restritivas de direitos (art. 

44, § 2º, do CP), que devem ser aplicadas pelo juiz das execuções 

penais.Remetam-se os autos ao contador para o cálculo da multa e das 

custas, intimando-se o acusado para o pagamento.Como regime inicial de 

cumprimento da reprimenda fixo o regime aberto, com supedâneo no artigo 

33, § 2º, c, do Código Penal.Considerando os notórios danos de caráter 

moral e material sofridos pela família da ofendida que perderam uma 
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adolescente de apenas 17 (dezessete) anos de idade, bem como a 

situação econômica do réu, fixo como valor mínimo de indenização a ser 

pago pelo condenado o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais).Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.Por fim, 

concedo ao acusado o direito de apelar em liberdade, [...] Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Cientifique-se o Parquet.Após, o trânsito em 

julgado:Oficie-se ao TRE/MT para o cumprimento do disposto no artigo 15, 

III, da CF e ao IICC e ao SINIC (Sistema Nacional de Informações Criminais) 

e;Expeça-se guia de execução penal; Cumpra-se expedindo o necessário 

e após, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 108804 Nr: 2482-54.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Nascimento de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Aline de Farias - 

OAB:21308/O, Simoni Bergamaschi da Fonseca - OAB:MT/5810

 Dessa forma, designo o dia 2 de julho de 2018, às 14h00min, para 

realização da audiência de instrução e julgamento.Intime-se o acusado e 

as testemunhas arroladas. Caso as testemunhas residam em comarca 

diversa, expeça-se carta precatória para a oitiva, intimando-se a defesa 

da expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da 

carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência 

no juízo deprecado).Ciência ao Ministério Público.Intime-se a defesa do 

réu.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 42252 Nr: 2685-60.2011.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual, JdMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiciano Nascimento Cassiano, Marcelo 

Aparecido Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT, vera - 

OAB:

 Cód. 42252

Visto, etc

Designo audiência de continuação para o dia 24 de setembro de 2018, às 

14h00, para oitiva da testemunha Ademir Alves de Souza.

Ciência ao Ministério Público

Intimem- se os denunciados e seus defensores

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Juara, 09 de maio de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 57053 Nr: 3286-32.2012.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Rufino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Claúdia Teixeira Borges 

- OAB:11.471, Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418

 Cód. 57053

Vistos.

Em que pese a certidão de intempestividade (fl. 96), verifica-se que o 

recurso de Apelação interposto pela Defesa é plenamente tempestivo, eis 

que no dia 19 de março de 2018 era feriado municipal (São José), 

devendo o prazo ser prorrogado para o próximo dia útil, qual seja, 20 de 

março de 2018.

Deste modo, sendo tempestivo, RECEBO o recurso de apelação interposto 

pela defesa (fls. 88/95), nos efeitos devolutivo e suspensivo (art. 597 do 

Código de Processo Penal).

Considerando que as razões foram apresentadas quando da interposição 

do recurso, abra-se vista ao Ministério Público para contrarrazoar, no 

prazo legal. (art. 600, CPP)

Findo o prazo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

Intime-se. Cumpra-se.

 Juara/MT, 09 de maio de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001540-18.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDA DE OLIVEIRA (AUTOR)

V. G. D. O. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE JUINA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JUÍNA 1ª 

V A R A  C Í V E L 

____________________________________________________________

_______________________________________ Processo n º 

1001540-18.2017.8.11.0025 AUTOR: VITORIA GABRIELI DE OLIVEIRA, 

ELIDA DE OLIVEIRA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

JUINA VISTOS. Ante ao teor do Ofício/SECVA/JEF nº 205/2018, 

informando que no Mandado de Segurança nº 165-39.2017.4.01.9360, foi 

concedida liminar reconhecendo a legitimidade da União para figurar no 

polo passivo da presente lide e, via de consequência, declarando a 

incompetência deste Juízo para processar e julgar a presente ação, 

determino a remessa destes autos ao Juizado Especial Federal da 

Subseção Judiciária de Juína/MT, com a maior brevidade possível. 

Publique-se no DJe. Proceda-se a baixa nos registros de distribuição 

desse juízo. Às providências. Juína/MT, 15 de maio de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito SEDE DO 1ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, 

JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 35661563

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000654-82.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000654-82.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: JULIANO DE SOUZA VISTOS. Nos termos do parágrafo 2º, 

do artigo 2º do Dec. Lei 911/69, “A mora decorrerá do simples vencimento 

do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada 

com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do 

referido aviso seja a do próprio destinatário”. Sobre a válida constituição 

do devedor em mora, há que se ressaltar que, conforme preceitua a 

Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, "A comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 

Assim, comprovação da mora não pode ser meramente formal, mas sim, 

efetiva, concreta, pois a finalidade da lei é impedir que o devedor venha a 

ser surpreendido com a retomada do bem. Deste modo, o sentido para 

essa necessidade é o de noticiar ao devedor que há um montante em 

aberto e que se dentro do prazo estabelecido pelo credor não houver sua 

devida quitação, ou negociação entre as partes, o credor tomará as 

providências necessárias a fim de recuperar o bem dado em garantia. Daí 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 470 de 806



a razão de se comprovar a ciência do devedor. Compulsando os autos, 

verifica-se que o requerido não foi constituído em mora, uma vez que a 

notificação acostada à exordial não foi entregue no seu domicílio porque o 

endereço indicado seria incorreto, não estando satisfeito o único requisito 

indispensável para a validade da notificação ou do protesto. Em razão 

disso, intime-se o autor para comprovar a mora da parte devedora, nos 

termos do Dec.-Lei nº 911/69, bem como juntar o contrato firmado entre as 

partes, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

No mesmo prazo, deverá o autor comprovar o recolhimento das custas 

processuais devidas, sob pena de cancelamento da distribuição. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 105416 Nr: 287-80.2015.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE JUINENSE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM 

E MEDICINA INTENSIVA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 Dessarte, designo audiência de instrução para o dia 30/05/2018, às 

13h30m , devendo as partes comparecer acompanhadas de testemunhas, 

se assim o desejar, intimando-as/notificando-as no prazo do art. 455 do 

NCPC, fixando-se como ponto controvertido o motivo do pagamento 

realizado em dezembro de 2016 em favor da exequente, bem como a 

alegada realização de acordo extrajudicial anteriormente entre as partes, 

que sabe-se lá as razões e motivações, não veio aos autos e nunca havia 

s ido anunciado e  nem admi t ido por  nenhum dos 

litigantes.Intimem-se.Juína/MT, 15 de maio de 2018.FABIO PETENGILL, Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 34176 Nr: 2307-59.2006.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA FERREIRA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPICALQUIS 

MASCHIO - OAB:9.118/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ALVES DE SOUZA- 

Procurador Federal do INSS - OAB:Matr. 1553340

 Diante do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos termos da PORTARIA N.º 02/2013 – GAB 1.ª VARA, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar as partes para que requeiram o que for de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 93202 Nr: 1326-83.2013.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANA OLIVEIRA NENEVE, ABENILDES EVANGELISTA 

SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HORODENSKI LOPES & CIA LTDA ME 

(PANIFICADORA E LANCHENETE KI PÃO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SIMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:16.919/MT

 Nos termos da PORTARIA N.º 02/2013 – GAB 1.ª VARA e, diante do 

retorno dos autos do Tribunal de Justiça, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar as partes para que requeiram o que for de direito no prazo de 

05 (cinco) dias. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 2080 Nr: 5899-82.2004.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA APOLINÁRIO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO JOSÉ APOLINÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DO DESARQUIVAMENTO DOS 

AUTOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 82725 Nr: 2686-24.2011.811.0025

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO RODRIGUES MARTINS SERAFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT/15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL ALVES - 

OAB:12422-B/MT

 Nos termos da PORTARIA N.º 02/2013 – GAB 1.ª VARA e, diante do 

retorno dos autos do Tribunal de Justiça, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar as partes para que requeiram o que for de direito no prazo de 

05 (cinco) dias. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 46526 Nr: 979-89.2009.811.0025

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILMO STACKE, MARLENE STACKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO JOSÉ DA SILVA FILHO, MARIA DE 

LOURDES MATOS DA SILVA, JOSÉ MENZANINI GARCIA, VALDOMIRO 

VATER, ITAMAR FRANCISCO EGIDO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3666/MT, NADER THOMÉ NETO - OAB:11.890-B/MT, 

VIVIANE SANTIN RODRIGUES - OAB:4206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleber JR. Stiegemeier - 

OAB:10.291-A, FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO - 

OAB:4997/MT, SANDRA ELIANE JHON - OAB:12.756 MT, TABAJARA 

AGUILAR PRAEIRO ALVES - OAB:18.960/MT, THIAGO MAGANHA DE 

LIMA - OAB:17538/O

 Nos termos da PORTARIA N.º 02/2013 – GAB 1.ª VARA e, diante do 

retorno dos autos do Tribunal de Justiça, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar as partes para que requeiram o que for de direito no prazo de 

05 (cinco) dias. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 110864 Nr: 3003-80.2015.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSC, MEDSC, MTDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 471 de 806



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA FLS. 63/64: "VISTOS ETC. Cuida-se de Ação De Inventário 

ajuizada por ERONILDO DE ANDRADE CARDOSO em face dos bens 

deixados pela de cujus MARIA TAVARES DE SOUSA CARDOSO. [...] II – 

DISPOSITIVO Ante ao exposto e por tudo que dos autos consta, 

HOMOLOGO, por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o plano de partilha apresentado mais precisamente à fl. 58/61 

nestes autos de Inventário, relativamente ao bem deixado pela de cujus 

MARIA TAVARES DE SOUZA CARDOSO, atribuindo aos herdeiros seus 

respectivos quinhões hereditários sobre o bem e direitos descritos nestes 

autos, nos termos do art. 651, do CPC, ressalvados, todavia, eventuais 

direitos de terceiros. Por consequência, JULGO e DECLARO EXTINTO o 

processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, 

do CPC. Expeçam-se os respectivos formais, independentemente de 

manifestação da Fazenda Pública Estadual sobre o recolhimento dos 

tributos. Isento de custas. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 106747 Nr: 968-50.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, MAYARA GONÇALVES FREITAS 

RAMPON - OAB:19.468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO FL. 108: "Vistos etc. Intimem-se as partes para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, especifiquem justificadamente as provas que 

pretendem produzir ou se concordam com o julgamento antecipado da lide. 

Decorrido o prazo, o silêncio será interpretado como anuência tácita para 

o julgamento antecipado da lide."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 130587 Nr: 2900-05.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE JUINENSE DE DIAGNOSTICO POR 

IMAGEM E MEDICINA INTENSIVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO CRUZ DA SILVA - 

OAB:OAB/PR 65.152, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos dos artigos 485, inciso VI, do Código 

Processual Civil, julgo extinto sem resolução de mérito o presente 

incidente, determinando que a petição de impugnação seja acostada aos 

autos principais, intimando-se a credora/exequente a sobre ele se 

manifestar.Publica-se.Intimem-se.Cumpra-se.Juína/MT, 16 de maio de 

2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 87778 Nr: 1802-58.2012.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Nos termos da PORTARIA N.º 02/2013 – GAB 1.ª VARA e, diante do 

retorno dos autos do Tribunal de Justiça, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar as partes para que requeiram o que for de direito no prazo de 

05 (cinco) dias. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 5050 Nr: 3-39.1996.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAFEEIRA FAMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:OAB/SP, JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - OAB:OAB/SP 

257.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT

 Nos termos da PORTARIA N.º 02/2013 – GAB 1.ª VARA e, diante do 

retorno dos autos do Tribunal de Justiça, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar as partes para que requeiram o que for de direito no prazo de 

05 (cinco) dias. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 1061 Nr: 62-27.1996.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENAIDE NUNES BICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISI RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da PORTARIA N.º 02/2013 – GAB 1.ª VARA e, diante do 

retorno dos autos do Tribunal de Justiça, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar as partes para que requeiram o que for de direito no prazo de 

05 (cinco) dias. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109631 Nr: 2423-50.2015.811.0025

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDFNS, MRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFNDS, VÉNDS, ÉNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI GASPARI CÂMARA - 

OAB:18769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da PORTARIA N.º 02/2013 – GAB 1.ª VARA e, diante do 

retorno dos autos do Tribunal de Justiça, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar as partes para que requeiram o que for de direito no prazo de 

05 (cinco) dias. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 100997 Nr: 2131-02.2014.811.0025

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVEIRA & MEZACASA LTDA - ME (VIVA BEM AR 

CONDICIONADOS)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Nos termos da PORTARIA N.º 02/2013 – GAB 1.ª VARA e, diante do 

retorno dos autos do Tribunal de Justiça, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar as partes para que requeiram o que for de direito no prazo de 

05 (cinco) dias. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 96530 Nr: 4967-79.2013.811.0025

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista da Silva, VALDIR DE AQUINO 
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BOA VENTURA, LELINHO DOS SANTOS KAPICH, TV MUNDIAL DE JUINA 

LTDA, KAPICH E CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA SIMIONATTO - 

OAB:14577/MT

 Desse modo, ante o esgotamento da necessidade/utilidade do provimento 

jurisdicional, extingo a ação, sem analisar mérito, nos termos do art. 485, 

VI, do NCPC.Doutro modo, diante da aparente violação às regras do 

procedimento licitatório, e havendo latente prejuízo público na ‘decisão’ 

administrativa de não licitar a alienação da área pública e vende-la 

diretamente a quem a ocupava clandestinamente, seja pela aparente 

violação dos princípios da moralidade e da isonomia administrativa, seja 

pela notável diferença de preço, havida na venda da área urbana, com 

quase oito mil metros quadrados, localizada no centro da cidade, por valor 

aparentemente muito abaixo do mercado, determino a extração de peças 

dos autos e a remessa ao Ministério Público Estadual, para averiguação de 

eventuais ilícitos administrativos e penais que tenham sido perpetrados 

nessa situação.Por fim, dê-se ciência também ao Parquet da reivindicação 

do Comando da PMMT, Regional de Juina/MT, conforme formulado às fl. 

1908/1932, no que diz respeito à possível ocorrência de cessão de uso ou 

apropriação irregular de bem público (torres de comunicação) que haviam 

sido cedidas à corporação militar por ato administrativo de órgão estadual 

e supostamente estariam no pátio da celebrante do acordo judicial oram 

enfocado, ou sabe-se lá onde.Publique-se.Cumpra-se, integralmente e, 

após, arquive-se, definitivamente.Juína (MT), 16 de maio de 2018. FABIO 

PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 89729 Nr: 3979-92.2012.811.0025

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A)PARTE AUTORA DA PERÍCIA DESIGNADA PARA O DIA 

25 DE MAIO DE 2018, ÀS 10:00 HORAS A SER REALIZADA NO HOSPITAL 

SÃO LUCAS DO MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 95290 Nr: 3549-09.2013.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE DILELE FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUÁRIA LTDA, BANCO 

SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727, KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK - OAB:15515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6171/MS

 [...] Dessa forma, diante da comunicação de que a dívida fora extinta por 

pagamento, outra alternativa não resta senão a extinção da presente 

execução. DISPOSITIVO Ante ao exposto e por tudo que dos autos 

constam, JULGO e DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no art. 

924, inciso II, do CPC.Expeça-se o competente alvará judicial em favor da 

parte autora, na forma e nos dados bancários informados às fls. 201/202, 

para o levantamento do valor depositado às fls. 199/200-v.Transitada em 

julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 93196 Nr: 1320-76.2013.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDINEY DA ROCHA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12999/O

 Autos n°: 1320-76.2013.811.0025 – Cód. 93196

 EXEQUENTE: Canopus Administradora de Consórcio Ltda

EXECUTADO: Rudiney da Rocha Alves

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 VISTOS.

Havendo renitência do devedor em pagar ou garantir a dívida em 

discussão, e sobrevindo pedido expresso do credor de realização de 

penhora online, de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no art. 

835, I do CPC, defiro o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos 

pertencentes aos executados e que se encontrem depositados/aplicados 

em instituições financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as 

normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor.

Em sendo infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor para que 

requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito.

Providências necessárias.

Juína/MT, 26 de abril de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 93717 Nr: 1866-34.2013.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE INÁCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI GASPARI CÂMARA - 

OAB:18769/MT

 Autos n°: 1866-34.2013.811.0025 – Cód. 93717

EXEQUENTE: Canopus Administradora de Consórcio Ltda

EXECUTADO: Maria José Inácio

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 VISTOS.

Havendo renitência do devedor em pagar ou garantir a dívida em 

discussão, e sobrevindo pedido expresso do credor de realização de 

penhora online, de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no art. 

835, I do CPC, defiro o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos 

pertencentes aos executados e que se encontrem depositados/aplicados 

em instituições financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as 

normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor.

Em sendo infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor para que 

requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito.

Providências necessárias.

Juína/MT, 26 de abril de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 108505 Nr: 1809-45.2015.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATTINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ROSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA TATTINI ROSA - 

OAB:OAB/SP 210.738, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B, KARINE FERNANDA FERREIRA - OAB:15853/0 / MT
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 PROCESSO Nº: 1809-45.2015.811.0025 (Código nº 108505)

EXEQUENTE: Tattini Sociedade de Advogados

EXECUTADO: Rodrigo Rosa dos Santos

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Havendo renitência do devedor em pagar ou garantir a dívida em 

discussão, e sobrevindo pedido expresso do credor de realização de 

penhora online, de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no art. 

835, I do CPC, defiro o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos 

pertencentes aos executados e que se encontrem depositados/aplicados 

em instituições financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as 

normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial.

Considerando que o último cálculo do débito foi apresentado em maio de 

2017, intime-se o credor para apresentar o cálculo atualizado do valor do 

débito, no prazo de 05 dias. Após, tornem os autos ao gabinete para 

cumprimento da medida.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor.

Em sendo infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor para que 

requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito.

Providências necessárias.

Juína/MT, 26 de abril de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109097 Nr: 2138-57.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2138-57.2015.811.0025 (Cód. 109097)

EXEQUENTE: Flávio Lemos Gil

EXECUTADO: Estado de Mato Grosso

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

VISTOS.

Manifesta-se o exequente às fls. 57, pleiteando o sequestro da quantia 

necessária à satisfação do débito exequendo, porquanto mesmo tendo 

sido expedida a respectiva requisição de pequeno valor (RPV), o Estado 

de Mato Grosso quedou-se inerte.

Considerando que a constrição de contas públicas não é medida ordinária, 

que se faça indiscriminadamente ou sem qualquer ponderação, havendo 

necessidade de se mostrar o esgotamento de vias alternativas para 

satisfação da obrigação, o que não foi feito no caso em tela, determino a 

intimação do Estado de Mato Grosso para que no prazo de 05 dias 

comprove o pagamento do crédito de pequeno valor (fls. 52/54), ou 

manifeste o que entender de direito.

Transcorrido o prazo e silente o executado, oficie-se ao TJMT, no setor de 

pagamento de precatórios, indagando da existência de pagamento de 

dívidas estaduais em Juízo, periodicidade e volume de valores, a fim de 

que se possa aferir se, de fato, a omissão alegada no caso caracteriza 

descumprimento reiterado dos direitos constitucionais insertos no artigo 

100 da ADCT, ou se é hipótese de aplicação do princípio da reserva do 

possível, na dicção da jurisprudência consolidada da Suprema Corte.

Às providências.

Juína/MT, 26 de abril de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 90138 Nr: 4428-50.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMIONATTO & CIA LTDA, CLARI SIMIONATTO, 

CÂNDIDO SIMIONATTO, JORAIDO SIMIONATTO, JUVELINO SIMIONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:3.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CARRIJO FREITAS - 

OAB:11395/MT

 PROCESSO Nº: 4428-50.2012.811.0108 (Código nº 90138)EXEQUENTE: 

Estado do Mato GrossoEXECUTADO: Simionatto & Cia Ltda e 

outrosEXECUÇÃO FISCALVISTOS.Compulsando os autos, verifico que os 

executados Candido e Juvelio, mesmo devidamente citados, não 

adimpliram o débito exequendo, nesses moldes, havendo renitência do 

devedor em pagar ou garantir a dívida em discussão, e sobrevindo pedido 

expresso do credor de realização de penhora online, de dinheiro, 

respeitada a ordem de gradação fixada no art. 835, I do CPC, defiro o 

pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos pertencentes aos 

executados Candido e Juvelio e que se encontrem depositados/aplicados 

em instituições financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as 

normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial.Sendo 

exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação dos 

devedores.Em sendo infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor 

para que requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção do feito.Com relação ao executado Clari Simionatto, diante da 

informação do seu falecimento (fl. 103), expeça-se ofício ao Cartório do 2º 

Ofício de Registros deste Município, solicitando a remessa de cópia da 

respectiva certidão de óbito e, confirmado o falecimento, intime-se o 

exequente para regularizar o polo passivo, indicando o espólio ou os 

herdeiros do de cujus.No tocante aos executados Simionatto e Cia Ltda. e 

Joraido, expeça-se mandado de citação, que deverão ser cumpridos nos 

endereços indicados pelo exequente na certidão de fls. 108.Por fim, 

indefiro o pedido de citação de Henrique Simionatto, uma vez que tal 

pessoa não fazia parte da CDA originária, devendo o credor indicar a que 

título foi incluído na CDA retificada de fls. 108, na medida em que, ao 

menos nestes autos, não há nenhum documento que ateste quais eram os 

sócios da empresa executada (Simionatto e Cia Ltda.), não sendo possível 

identificar qual a relação desse terceiro com a dívida 

exequenda.Providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 103657 Nr: 4258-10.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERISVALDO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: 4258-10.2014.811.0025 (Código nº 103657)

EXEQUENTE: Banco do Brasil S/A

EXECUTADO: Gerisvaldo Alves dos Santos

 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Considerando que as diligências realizadas para localizar o requerido 

restaram infrutíferas, defiro o pedido para requisição de informações 

sobre seu endereço atualizado por meio dos sistemas INFOSEG, SIEL e 

BACENJUD.

 Restando infrutíferas as diligências, defiro desde já, a expedição de ofício 

às empresas VIVO, TIM, CLARO e Energisa.

Com as respostas dos ofícios manifeste-se a parte autora no prazo de 5 

dias.

Providências necessárias.

Juína/MT, 26 de abril de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 95652 Nr: 3976-06.2013.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE DO PRADO TOLEZANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CAVALCANTE TRAVEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICENTE DO PRADO TOLEZANO - 

OAB:130.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sisane Vanzella - 

OAB:OAB/MT 5971
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 VISTOS.

Havendo renitência do devedor em pagar ou garantir a dívida em 

discussão, e sobrevindo pedido expresso do credor de realização de 

penhora online, de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no art. 

835, I do CPC, defiro o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos 

pertencentes aos executados e que se encontrem depositados/aplicados 

em instituições financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as 

normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor.

Em sendo infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor para que 

requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito.

Providências necessárias.

Juína/MT, 26 de abril de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84427 Nr: 4833-23.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LOPES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ LOPES DE OLIVEIRA, Cpf: 

44513437472, Rg: 2.154.458, Filiação: Maria Francisca de Oliveira, data de 

nascimento: 10/02/1955, brasileiro(a), natural de Caetés-PE, casado(a), 

mototaxista, Telefone 96272922. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 29/07/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO em face de JOSÉ LOPES 

DE OLIVEIRA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 642/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2010

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 87,80

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84603 Nr: 5016-91.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCO ANTONIO DA SILVA, Cpf: 

15405318809, Filiação: Sueli Brito da Silva, data de nascimento: 

04/01/2001, brasileiro(a), natural de Aripuanã-MT, solteiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 02/08/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO em face de MARCO 

ANTONIO DA SILVA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

884/2010, 885/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2010

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 203,30

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84542 Nr: 4952-81.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO ROBERTO SOARES, Cpf: 

50336878168, Rg: 511191, Filiação: Sebastião Soares e Luzia Lindinalva 

Soares, data de nascimento: 19/11/1965, brasileiro(a), natural de 

Tapejara-PR, solteiro(a), lavrador. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 02/08/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO em face de PAULO 

ROBERTO SOARES, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

858/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2010

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 53,53

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84543 Nr: 4953-66.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ ROBERTO GOMES, Cpf: 

13060449953. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 02/08/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO em face de JOSÉ 

ROBERTO GOMES, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 863/2010, 

864/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2010

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 203,30

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000651-30.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDI FLAUZINO (AUTOR)

CRISTINA FERREIRA FLAUZINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O (ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS OAB - RO6507 (ADVOGADO)

HELOIZA RODRIGUES TIEPO OAB - MT24427/O (ADVOGADO)

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

Autos n°: 1000651-30.2018.8.11.0025 Requerente: Jurandi Flauzino e 

Cristina Ferrera Flauzino Requerido: Construtora Roberto Braga Ltda. 

VISTOS, etc. Trata-se de ação indenizatória, com pedido de tutela de 

urgência, por meio da qual pretende o autor ser ressarcido por danos 

materiais e morais, advindos de defeitos estruturais que afirma terem sido 

identificados na edificação construída pela parte demandada e que foi 

objeto de compra e venda entre as partes. Afirma o autor que em 

22/11/2013 firmou com o requerido “Contrato por Instrumento Particular de 

Compra e Venda de Unidade Isolada e Mútuo com Obrigações de 

Alienação Fiduciária Vinculada a Empreendimento”, para aquisição do 

imóvel denominado LOTE nº. 27, da Quadra nº. 06 (Loteamento 

“Residencial Bandeirantes”), com área de 250,00 metros quadrados, 

edificação residencial em alvenaria, cuja área construída somava 69,80 

metros quadrados. Assinala que já ao tempo da entrega do imóvel, quando 

da entrada efetiva no bem, foi possível constatar diversos defeitos na 

construção, que foram se agravando com o passar dos tempos, 

resultando em infiltrações, mofos, fissuras, trincas e rachaduras nas 

paredes, tendo procurado, por inúmeras vezes a construtora, reclamando 

o reparo e a solução dos vícios que iam surgindo, verberando que, 

todavia, as providências adotadas não foram satisfatórias, e, depois de 

um tempo, inexistentes, optando a vendedora em simplesmente se omitir, 

ignorando os reclamos, o que acabou por tornar o imóvel inapto para 

habitação em razão dos riscos à saúde e integridade física dos 

moradores. Verbera que por este motivo foi obrigado a locar um imóvel 

para sua moradia, tendo que dispender mensalmente o valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais) a mais do que suas possibilidades financeiras, além de 

ter que continuar a pagar o financiamento imobiliário que contratou para 

aquisição do bem. Dessa maneira, em razão da impossibilidade de habitar 

a edificação construída pela parte demandada, local destinado à sua 

residência, requer, em sede de tutela de urgência, a imposição do dever 

de a requerida pagar, mensalmente, o valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), reajustável anualmente pelo IGP-M ou INPC, como forma de garantir 

o adimplemento das despesas com aluguel durante o período de 

necessária desocupação do imóvel, que se iniciou em 05/11/2017, e 

deverá perdurar até até o efetivo ressarcimento dos danos sofridos com 

os vícios redibitórios da casa por ela construída, consistente na 

indenização pelo valor orçado para reconstrução do imóvel. Pretendida a 

concessão de medida de urgência, o juízo que se realiza é de natureza 

prelibatória, sem aprofundamento da cognição, porque nessa quadra a 

análise é sumária e limitada a verificar a presença dos elementos 

descritos no art. 300 do NCPC como necessários e suficientes à 

concessão da chamada tutela provisória de urgência. No que toca ao 

alegado dano de lesão grave ou de difícil reparação, não obstante o 

próprio autor admita que os vícios são antigos e que os defeitos remontam 

há 5 anos, é indiscutível que foi a constatação técnica (laudo juntado à 

exordial) dos riscos de desabamento e de nocividade à saúde, pelo 

agravamento das infiltrações que apareceram no imóvel, que resultou na 

necessidade do autor em abandonar, momentaneamente, a sua casa, e 

mudar-se a uma outra, ao menos até que consiga corrigir ou sanear os 

defeitos estruturais que o imóvel apresenta. Vale dizer: a urgência em 

desabitar a casa é, sim, atual, e, nesse diapasão, o risco na demora da 

concessão da tutela ressarcitória pretendida é evidente e justifica o 

manejo da pretensão urgencial. Em verdade, a situação que se coloca 

enquadra-se com justeza à previsão do art. 497 do NCPC (antigo art. 461, 

CPC/73) e que na dicção mais técnica da nova norma processual, se 

destina ao deferimentos das chamadas tutelas jurisdicionais decorrentes 

de ilícitos, voltadas, a rigor, a inibir a prática, reiteração ou a continuação 

de um ilícito, remover seus efeitos, seja apagando os reflexos, seja 

ressarcindo in natura, os danos dele advindos. Relembre-se que, na 

tradição de nosso direito, acostumou-se a entender que a tutela 

ressarcitória é a única forma de tutela contra o ilícito, equiparando o ilícito 

ao próprio ressarcimento/responsabilidade de indenizar em pecúnia e 

talvez por essa arraigada cultura é que, mesmo na presente hipótese, o 

pedido de fundo é a indenização pecuniária. Entretanto, necessário é que 

se entenda que – nem sempre – a tutela judicial contra o ilícito será a 

prosaica e habitual compensação em perdas e danos, porque 

ontologicamente, ilícito e dano são conceitos jurídicos distintos e podem 

ser tutelados, portanto, de forma distinta. Sobre o tema, leciona a doutrina 

mais especializada: “O art. 497, parágrafo único, do novo Código de 

Processual Civil consagra a necessidade de tutela jurisdicional contra o 

ato contrário ao direito, ou melhor, de tutela jurisdicional contra o ilícito. A 

norma elenca duas formas de tutela jurisdicional contra o ilícito: i) a tutela 

inibitória, que pode ser voltada contra a prática, a repetição ou a 

continuação de um ilícito; e ii) a tutela de remoção do ilícito, direcionada à 

remoção dos efeitos concretos da conduta ilícita. Mais do que isso, a 

norma afirma a dissociação entre ato contrário ao direito e fato danoso, 

deixando claro que tais tutelas não têm como pressuposto o dano e os 

critérios para a imputação da sanção ressarcitória, ou seja, a culpa e o 

dolo...” (MARINONI, Luiz Guilherme, Tutela contra o ilícito (art. 497, 

parágrafo único, CPC/2015), Revista de Processo Comparado). Assim 

fixadas as ideias, na análise do pedido antecipatório (tutela de urgência) 

verberado pelo autor, o que se encontra, nada mais é, do que o retrato 

perfeito daquilo que os processualistas indicam como situações de 

ineficiência da tutela ressarcitória pecuniária, pura e simples, na medida 

em que, na concretude dos fatos, estão o autor e seus familiares fora da 

residência que lhes pertence, porque ela não mais reúne condições de 

habitação e, claramente, o tempo que se demandará para o acertamento 

dessa questão, seja rescindindo-se a avença, seja impondo ao construtor 

o dever de garantir a incolumidade das obras estruturais entregues por 

ele, fatalmente não será o tempo de premência do direito reclamado pelo 

adquirente do imóvel, que, por ilação obvia, precisa ter moradia, um teto 

para se abrigar, até que o imbróglio contratual se resolva. Aduz Eduardo 

Talamini (2001), que a tutela específica e a obtenção do resultado prático 

equivalente, referidas no §5º do art. 461 (atual art. 536 do NCPC), podem 

ser identificadas com o resultado específico que se teria pelo cumprimento 

espontâneo do dever de fazer ou não fazer. Ambas, portanto, pretendem 

gerar o resultado específico, da mesma forma que se opõem ao 

ressarcimento, pecuniário ou in natura, dos danos advindos do não 

cumprimento. E, prossegue, assinalando: este “resultado específico”, nas 

suas duas significações, deve ser almejado sempre, seja para inibir ou 

remover um ilícito, seja para ressarcir os danos decorrentes da violação 

do direito, pois a tutela específica assegura o direito fundamental à tutela 

efetiva. Essa é a hipótese dos autos, afinal, a par do ressarcimento pelas 

perdas e danos consistentes em toda reforma que será necessária para 

tornar a casa pessimamente construída pela requerida em novamente 

habitável, é preciso assegurar meios para que o autor vá, pari passu, 

sendo ressarcido/compensado, não em dinheiro e sim em moradia, pelos 

vícios identificados na coisa que lhe foi alienada pelos réus. Mais uma vez, 

colho da lição de escol: “Não obstante a inexistência de preferência, a 

reparação do dano sempre foi pensada como indenização pecuniária, 

primeiramente em razão da “monetização” dos direitos, influência do 

Estado Liberal, segundo a qual bastava a indenização pecuniária 

equivalente ao valor da lesão para que o prejudicado fosse 

satisfatoriamente ressarcido. Num segundo momento, porque a legislação 

processual anterior às reformas mencionadas, ao dispor sobre o 

ressarcimento do dano, estabeleceu formas ineficazes à sua prestação 

na forma específica. Assim, de maneira lamentável, a legislação 

processual transformou o direito ao ressarcimento na forma específica em 

direito a recebimento de dinheiro, quando conferiu ao jurisdicionado um 

processo civil completamente incapaz de atendê-lo, isto porque previa um 

processo de conhecimento condenatório seguido de um processo de 

execução, que somente se desenvolveria por sub-rogação eis que, 

inadimplida a sentença pelo devedor, a reparação seria realizada por um 

terceiro, o que acarretava, não só a demora na prestação, como também 

gerava um alto custo para o credor. (...) Poder-se-ia pensar, todavia, que 
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as regras atinentes à tutela específica não se aplicam ao direito de danos, 

pois os respectivos dispositivos legais referem-se expressamente, às 

ações que têm por objeto o cumprimento de obrigação de fazer e não 

fazer ou entrega de coisa. Entretanto, isto não obsta sua aplicação 

quando se tratar de tutela ressarcitória, desde que seja viável a reparação 

mediante um fazer, não fazer ou entrega de coisa, até porque ditas regras 

(arts. 84 do CDC e 461 e 461-A do CPC) devem ser interpretadas como 

fontes de técnicas processuais capazes de permitir a efetiva tutela dos 

direitos. A alusão à “obrigação” abarca também o dever de reparar os 

danos. Contrapondo-se à tutela pelo equivalente monetário, a tutela 

específica visa conferir ao jurisdicionado o exato resultado jurídico que 

teria se não houvesse a necessidade de processo para a solução do 

litígio. Não se fala em “recompensa” pelos danos. O que se pretende é 

alcançar o resultado específico, seja mediante cumprimento espontâneo 

do demandado, seja através de meios substitutivos dessa conduta” 

(MARINONI, L. G. Técnica processual e tutela dos direitos. São Paulo: 

Revista dos Tribunais). Sendo assim, presentes os dois elementos 

configuradores do direito à tutela provisória, a ser concedida em sede 

emergencial, DEFIRO a tutela de urgência pretendida pelo autor para: (i) 

impor à requerida a obrigação de custear, mensalmente, os alugueis da 

nova casa onde o autor passou a residir, podendo pagar diretamente ao 

locatário ou ao autor da ação o valor correspondente, que deverá ser 

depositado até o dia 10 de cada mês vencido, iniciando-se desta decisão, 

porque os valores passados incorporam-se ao montante indenizável em 

sede de mérito, fixando-se multa de R$ 500,00/dia em caso de atraso ou 

inadimplemento da obrigação; (ii) o prazo de duração da obrigação aqui 

fixada limita-se, evidentemente, até futura decisão modificadora ou, se 

antes, ao tempo necessário para a construção da nova residência ou 

correção/reforma dos defeitos constatados no imóvel objeto do litígio, 

devendo a requerida apresentar, em 30 dias, projetos e cronogramas 

físicos-financeiros da obra, para se mensurar o prazo necessário ao seu 

término; (iii) não sendo cumprida a obrigação aqui imposta, autoriza-se o 

autor, às expensas da requerida, contratar terceiros para confecção dos 

projetos estrutural, arquitetônico, elétrico e hidráulico, com o cronograma 

da obra, também no prazo de 60 dias, pena de revogação da ordem aqui 

cominada. Por fim, há que se destacar, de modo claro, que a decisão ora 

exarada está condicionada no seu cumprimento, ao recolhimento das 

custas processuais de ingresso, porque, muito ao reverso do que 

pretende fazer crer o demandante, não obstante seja, aparentemente, 

integrante de família trabalhadora, de parcos recursos financeiros, não se 

trata de pessoa pobre, miserável, que não possa pagar as despesas 

necessárias e essenciais ao funcionamento da máquina judiciária, sendo 

isso o que significa o custeio das despesas processuais e não mero 

capricho ou luxo fútil, do qual as partes decidem despender ou não. É 

passado o tempo de os operadores do Direito se convencerem que, cara 

ou não, a prestação jurisdicional é um serviço essencial e fundamental 

consagrado na Constituição, sem qualquer promessa de gratuidade 

genérica, e para torna-la efetiva, é preciso custear as despesas que o 

processo provoca, deixando-se ao realmente impossibilitados o direito, 

especial, extraordinário, de demandar gratuitamente. No caso em tela, 

malgrado a condição econômica do autor não seja nababesca, certo é que 

não se cuida de pessoa desprovida de recursos econômicos mínimos, 

afinal, adquiriu casa própria, financiou-a com recursos de programa de 

habitação, teve de abandona-la pelos problemas estruturais ora em 

discussão e, então, alugou outro imóvel, que custeia mensalmente os 

alugueres e conseguiu, mesmo assim, custear a contratação de 

engenheiro civil para confecção de laudo pericial sobre o imóvel, o que 

permite inferir, de modo claro, que condições de pagar as módicas custas 

desta ação, que não ultrapassam nem sequer tangenciam a sua renda 

mensal declarada. Dessarte, rejeito o pedido de gratuidade judiciária e 

determino ao autor o recolhimento das custas processuais, no prazo de 

15 dias, pena de cancelamento da distribuição. Registre-se que a 

execução da ordem antecipatória acima deferida, fica condicionada ao 

recolhimento das custas, vedando-se a prática de quaisquer atos 

processuais antes de tal pagamento. Recolhidas as custas, expeça-se 

mandado de intimação quanto à ordem cominatória e sob as penas e 

sanções mencionadas no decisum, bem como promova-se a citação da 

demandada, cientificando-a, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 

para que compareça à audiência de mediação a ser designada pelo 

CEJUSC (art. 695, § 2º do CPC). Consigne-se, no mandado, que não 

havendo autocomposição, sai a ré intimada para oferecer contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data da audiência, sob pena de 

incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, CPC). Havendo desinteresse da 

parte requerida na realização da audiência, deverá peticionar com 10 

(dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC, §5º do 

artigo 334), salientando, ainda, que, o não comparecimento injustificado da 

parte autora ou da requerida à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 

334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora 

(CPC, art. 344). Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Juína/MT, 16 de maio de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000563-89.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA PANUNCIO VIEIRA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15(quinze) dias, emendar a 

inicial, recolhendo as custas e despesas devidas, sob pena de 

indeferimento da inicial e consequente extinção do feito, de acordo com o 

despacho de Id. 13218182. Helena dos Santos Souza Gestora Judiciária 

em Substituição Portaria nº 46/2018

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 102922 Nr: 3724-66.2014.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AMILTON MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:39.534-A

 "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos em correição. Declaro-me suspeito 

para processar e julgar o presente feito, com fundamento no artigo 145, 

§1° do Novo Código de Processo Civil. À Secretaria Judicial determino que 

promova a identificação visual dos autos, nos termos do artigo 347, inciso 

IX, CNGC. Remeta-se ao substituto legal. Intimem-se. Cumpra-se. Juína/MT, 

30 de janeiro de 2018.

 RAUL LARA LEITE Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 105061 Nr: 69-52.2015.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENIL CHAGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILDA FERNANDES TEIXEIRA CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "SENTENÇA Vistos em correição. Cuida-se de ação de inventário negativo 

proposta por ROSENIL CHAGAS em face do de cujos MARILDA 

FERNANDES TEIXEIRA CHAGAS, já devidamente qualificados nos autos. 

Com a inicial, vieram os documentos de fls. 08/13. Decisão inicial à fl. 15, 

nomeando o autor como inventariante, bem como determinando a citação 

de demais herdeiros, Fazenda Pública e Ministério Público. Termo de 

Compromisso à f. 20, por conseguinte, primeiras declarações às fls. 

21/22. [...] Logo, não resta alternativa diversa senão a extinção do 

processo sem resolução do mérito ante o abandono da causa e o 

manifesto desinteresse no desenvolvimento processual, não sendo 

justificável aguardar-se indefinidamente a boa vontade da parte autora 
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para dar andamento ao feito. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas. Preclusa a via recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as baixas 

necessárias e cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Juína/MT, 23 de março de 2018. RAUL LARA 

LEITE Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 93147 Nr: 1271-35.2013.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NILVA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO 

(COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA SIMIONATTO - 

OAB:14577/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 15318-A, CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277-A, JOSÉ OSVALDO LEITE PREREIRA - OAB:OAB/MT 3418-A, 

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:OAB/MT12089-A

 "DESPACHO Vistos em correição. 1. Defiro o pedido de desarquivamento 

dos autos, conforme requerido à fl.260.2. Cumprida a finalidade, 

arquive-se. Às providências. Juína/MT, 23 de março de 2018. RAUL LARA 

LEITE Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 89811 Nr: 4073-40.2012.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZEQUIEL CARDOSO DE LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a Pedido da Parte Interessada que, compareceu nesta secretária 

o Sr. Ezequiel Cardoso de Lira, oportunidade na qual informou que 

compareceu a Pericia determinada nesta data, sendo que foi informado 

pela Equipe do Hospital São Geraldo que, não existe nenhuma perícia 

marcada para esta data. Entretanto, ao analisar o Processo, mais 

especificadamente nas fls.94, o Próprio Perito Sr. Gleyserson Porto Rassi, 

informa a data para a referida prova. Certifico ainda que, conforme se 

observa nas fls. 95, todos os atos que se referem a Secretária foram 

cumpridos, sendo a Parte autora intimada através do Diário Oficial, na data 

de 07/03/2018, tanto o referido é verdadeiro, que compareceu ao ato.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 119777 Nr: 1266-08.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829/MT

 Vistos,

O Ministério Público formulou pedido nos autos sob o Código n. 128176, 

pugnando pela extinção da punibilidade do acusado em razão de sua 

morte.

É o BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos sob o Código n. 

128176, e tendo em vista a certidão de óbito naqueles autos, entendo que 

merece acolhimento o pedido formulado pelo Ministério Público Estadual, 

pelas razões ministeriais as quais adoto como razão de decidir nestes 

autos, “per relationem”, técnica autorizada pela jurisprudência, razão por 

que a extinção da punibilidade do acusado é medida que se impõe, a teor 

do que dispõe o artigo 107, I, do CP.

Com efeito, preceitua o artigo 62 do Código de Processo Penal, in verbis:

“No caso de morte do acusado, o juiz somente à vista da certidão de óbito, 

e depois de ouvido o Ministério Público, declarará extinta a punibilidade”.

Ante o exposto, comungando com o entendimento do Parquet, JULGO 

EXTINTA a PUNIBILIDADE do acusado, a teor do que dispõe o art. 107, I, do 

CP c/c art. 62 do CPP.

RECOLHA-SE eventual mandado de prisão em aberto, atualizando-se o 

Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP.

EXPEÇA-SE a certidão de honorários dativos em favor do Advogado 

Dativo.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

P.I.C.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128755 Nr: 1751-71.2017.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO JORGE DE OLIVEIRA 

RODRIGUES - OAB:0054011 - DF

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDERSON FERREIRA DA SILVA, Cpf: 

74472712172, Rg: 17136148, Filiação: Maria Cavalcante da Silva e Isaias 

Ferreira, data de nascimento: 27/10/1987, brasileiro(a), natural de 

Rondonopólis-MT, solteiro(a), motorista, Telefone 9670-4167. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes 

nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas já 

concedidas, JULGO PROCEDENTE o pedido constante da peça exordial, 

nos termos da liminar concedida, que torno definitiva.MANTENHO as 

medidas protetivas em vigor até o término do processo penal a ele 

vinculado (inclusive eventual PEP), salvo se ainda houver necessidade, 

caso em que a vít ima deverá manifestar interesse 

oportunamente.INTIME-SE a vítima da presente decisão.SEM custas e 

honorários.Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE SOARES DOS 

ANJOS, digitei.

Juína, 05 de abril de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 133189 Nr: 4562-04.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO XAVIER DA SILVA, MAURO SEGA, 

MICHELE ALVES MAGALHÃES LEITE, WILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA, 

LIONEI DE SOUZA NASCIMENTO, JIUMENDES MUSGO DE LIMA, POLIANA 

SILVA, ANTONIO MARQUES TEIXEIRA, FRANCIANNE CAMARGO SERAFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT, AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - 

OAB:15375, CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - OAB:20037A/MT, 

FLÁVIO LEMOS GIL - OAB:14.933-B/MT, LUIS FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:OAB/MT 19056/B, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 Intimação do advogado da acusada, MICHELE ALVES, para que cumpra, 

no prazo de 5 dias, o despacho de fl. 1129.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 96699 Nr: 5163-49.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Vistos. Tendo em vista que o réu mudou de endereço e não informou nos 

autos, DECRETO sua revelia nos termos do art. 367 do CPP. De proêmio, 

considerando a ausência de Defensor Púbico lotado nesta Comarca, 

NOMEIO como Advogado Dativo para o ato, Dr. Éder Medeiros,ARBITRO 

HONORÁRIOS DATIVOS a(o) Advogado(a) Dativo(a) no importe de 1 URH. 

EXPEÇA-SE certidão de honorários dativos para cobrança junto ao Estado 

de Mato Grosso (art. 4º, § 3º, do Provimento n. 9/2007 da e. CGJ). 

ANOTE-SE no relatório de acordo com o Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e 

Capítulo I, Sessão 12, da CNGC, feitas as comunicações semestrais 

devidas. Insistindo o MP na oitiva das testemunhas faltantes, DESIGNO a 

audiência para o dia 16/05/2018, às 16h30min. VISTA ao MP para no prazo 

de 5 (cinco) dias manifestar quanto ao endereço das testemunhas e 

vítima. Se residentes fora dos limites territoriais desta Comarca, 

DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). SAEM os 

presentes intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 95568 Nr: 3881-73.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DAMIÃO DA CRUZ, DORCINA ROSA 

DE OLIVEIRA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Vistos. Insistindo o MP na oitiva das testemunhas faltantes, REDESIGNO a 

audiência para o dia 28/05/2018, às 13h30min. VISTA ao MP para no prazo 

de 5 (cinco) dias manifestar quanto ao endereço das testemunhas e 

vítima. Se residentes fora dos limites territoriais desta Comarca, 

DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). EXPEÇAM-SE 

MANDADO DE CONDUÇÃO COERCITIVA para a testemunha Ana Maria da 

Silva. SAEM os presentes intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 100053 Nr: 1380-15.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVID WILLIAN NOGUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA SIMIONATTO - 

OAB:14577/MT

 Vistos. Insistindo o MP na oitiva das testemunhas faltantes, REDESIGNO a 

audiência para o dia 04/06/2018, às 14h30min. EXPEÇAM-SE MANDADO 

DE CONDUÇÃO COERCITIVA para a testemunha Jaquison Ovidio. SAEM os 

presentes intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 107475 Nr: 1346-06.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO RENATO RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5789

 Vistos,

Considerando a necessidade de readequar a pauta para realização de júri 

(autos sob o Código n. 112580), REDESIGNO a audiência para o dia 

14/06/2018, às 15h20min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 107346 Nr: 1288-03.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ MARIA DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Vistos,

Considerando o teor da Portaria n. 678/2017-PRES que estabelece o 

calendário forense para o exercício de 2018, a qual suspende o 

expediente forense no âmbito da Justiça Estadual de Mato Grosso, nos 

dias 28 e 29 de março (ponto facultativo) e dia 30 de março (feriado 

nacional) de 2018, REDESIGNO o dia 14/06/2018, às 17h00min, para 

realização da audiência.

 INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 136456 Nr: 901-80.2018.811.0025

 AÇÃO: Medidas Assecuratórias->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGADO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE JUÍNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUINA - MATO GROSSO, PAULO ROGÉRIO JESUS DOS 

SANTOS, JORGE HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 Vistos,

DEFIRO o pedido de fl. 63/64, na forma requerida. Para tanto, DETERMINO 

a realização de estudo psicossocial pela equipe interdisciplinar deste 

Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Com o relatório, INTIMEM-SE o Ministério Público e à Defesa para 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, CONCLUSOS para deliberação.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 136973 Nr: 1222-18.2018.811.0025

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LARISSA CAMPOS LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTUIR RODRIGUES DE OLIVEIRA, JUÍZO DE 

DIREITO DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE JUINA - MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA CAMPOS LEITE - 

OAB:MT- 19.696/O

 Vistos,

Situando a questão, trata-se de pedido formulado pela advogada em face 

de Valtuir Rodrigues de Oliveira, requerendo que seja realizado exame de 

corpo de delito, o qual foi transferido da Penitenciária Central do Estado de 

Mato Grosso para o Centro de Detenção Provisória – CDP de Juína/MT.

 Muito bem.

 DEFIRO o pedido formulado, para tanto OFICIE-SE ao Diretor do Centro de 

Detenção Provisória - CDP para que tome as medidas necessárias a fim de 

que o recuperando seja submetido ao exame de corpo de delito.

Aproveitando o ensejo, DETERMINO que tal medida seja adotada para 

todos os presos advindos de outras unidades prisionais que adentrarem 

no Centro de Detenção Provisória – CDP, como requisito de ingresso.

CIÊNCIA ao Ministério Público e a Advogada.

CUMPRA-SE, servindo esta como OFÍCIO/MANDADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias
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 Cod. Proc.: 119819 Nr: 1298-13.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARICLENES FERREIRA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CONCEIÇÃO SOUSA - 

OAB:12214/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 91896 Nr: 6364-13.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMEM LÚCIA E SILVA 

PRADO - OAB:5289/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 135506 Nr: 177-76.2018.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SOKOLOVICZ DA 

COSTA - OAB:24.419O, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 Vistos,

Trata-se de procedimento cautelar instaurado em decorrência de violência 

doméstica, em tese, praticada contra a requerente.

É o BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

O art. 485, VIII, do NCPC, dispõe que:

 “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VIII - homologar a desistência da ação;”

Com efeito, no caso em tela, verifica-se que a parte requerente pugnou 

pela revogação das medidas protetivas.

Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência da ação, e por consequência, 

tendo em vista que a requerente manifestou desinteresse nas medidas 

protetivas, REVOGO as medidas protetivas anteriormente aplicadas e 

JULGO EXTINTO o presente feito sem análise do mérito, com fundamento 

no art. 485, VIII, do NCPC.

Por fim, considerando a decisão proferida pela Primeira Câmara Criminal do 

e. Tribunal de Justiça deste Estado, EXPEÇA-SE ALVARÁ de SOLTURA, 

salvo se por outro motivo estiver preso.

INTIME-SE a vítima da presente decisão.

SEM custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

P.I.C.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000508-41.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE MENDES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência designada para o dia 08/06/2018 às 

12:10H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000516-18.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSILENE VICENTE FIGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência designada para o dia 08/06/2018 às 

12:50H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000520-55.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LANA GLEYCE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EVERALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência designada para o dia 08/06/2018 às 

13:00H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000521-40.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LANA GLEYCE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIMAR BEZERRA SOARES (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência designada para o dia 08/06/2018 às 

13:10H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000525-77.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON JUNIOR SANTIAGO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência designada para o dia 08/06/2018 às 

13:20H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000532-69.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR GONCALVES (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência designada para o dia 08/06/2018 às 

13:30H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000535-24.2018.8.11.0025

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 480 de 806



Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOLFO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTANTINA TURISMO LTDA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência designada para o dia 08/06/2018 às 

13:40H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000543-98.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO)

HELOIZA RODRIGUES TIEPO OAB - MT24427/O (ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O (ADVOGADO)

FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS OAB - RO6507 (ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

ALESSANDRA MACEDO ZAGO ZACARKIM OAB - MT22019/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA TRINDADE (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência designada para o dia 08/06/2018 às 

13:50H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000546-53.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ABNILSON EVANGELISTA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência designada para o dia 08/06/2018 às 

14:00H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000549-08.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NEY MARTINS LIMA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MACEDO ZAGO ZACARKIM OAB - MT22019/O 

(ADVOGADO)

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS OAB - RO6507 (ADVOGADO)

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O (ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

HELOIZA RODRIGUES TIEPO OAB - MT24427/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência designada para o dia 08/06/2018 às 

14:10H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000553-45.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO ROZENIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência designada para o dia 08/06/2018 às 

14:20H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000554-30.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

OZAIR FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PSICULTURA CAPIXABA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência designada para o dia 08/06/2018 às 

14:30H.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010080-43.2011.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA VERONA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

ANTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010080-43.2011.8.11.0025 EXEQUENTE: ANTONIO APARECIDO DE 

OLIVEIRA - ME, ANA MARIA VERONA DE OLIVEIRA EXECUTADO: OI S.A 

VISTOS. Compulsando os autos, verifico que a decisão de ID. 10121199 

não foi cumprida, razão porque promovo a tentativa de bloqueio e 

constrição de valores/créditos pertencentes à parte executada e que se 

encontrem depositados/aplicados em instituições financeiras, via sistema 

BACENJUD. Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos 

para a Conta Única do Poder Judiciário. Considerar-se-á efetuada a 

penhora quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo como termo 

dela o protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será juntado aos 

autos. Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos. Caso o valor bloqueado seja 

irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância 

tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente. Frustrada a tentativa de 

penhora online, intime-se a parte exequente para postular o que entender 

de direito, dando seguimento ao feito, no prazo de cinco dias. Transcorrido 

o prazo, certifique-se. Após, conclusos para deliberação. Às 

providências. Juína/MT, 14 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010197-58.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AGRAILTON ARAUJO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAKELLEN PRADO MACHADO OAB - MT0018265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE WOSNIAK (EXECUTADO)

AILTON JOSE FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010197-58.2016.8.11.0025 EXEQUENTE: AGRAILTON ARAUJO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ELIANE WOSNIAK, AILTON JOSE FERREIRA 

VISTOS. Compulsando os autos, verifico que a decisão de ID. 10731634 

não foi cumprida, razão porque promovo a tentativa de bloqueio e 

constrição de valores/créditos pertencentes à parte executada e que se 

encontrem depositados/aplicados em instituições financeiras, via sistema 

BACENJUD. Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos 

para a Conta Única do Poder Judiciário. Considerar-se-á efetuada a 

penhora quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo como termo 

dela o protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será juntado aos 

autos. Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos. Caso o valor bloqueado seja 

irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância 

tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente. Frustrada a tentativa de 

penhora online, intime-se a parte exequente para postular o que entender 

de direito, dando seguimento ao feito, no prazo de cinco dias. Transcorrido 

o prazo, certifique-se. Após, conclusos para deliberação. Às 

providências. Juína/MT, 14 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010395-66.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR BERVIAN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BURITIS LUBRIFICANTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT0007329A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010395-66.2014.8.11.0025 EXEQUENTE: VALDIR BERVIAN - ME 

EXECUTADO: BURITIS LUBRIFICANTES LTDA - ME VISTOS. Compulsando 

os autos, verifico que a decisão retro não foi cumprida, razão porque 

promovo a tentativa de bloqueio e constrição de veículos em nome do 

devedor que possam estar registrados no sistema RENAJUD. Realizada a 

pesquisa nos sistemas, junte-se aos autos e dê-se vistas ao exequente. 

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juína/MT, 

data da assinatura registrada no sistema. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000834-35.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE PESSOA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000834-35.2017.8.11.0025 EXEQUENTE: ANDRE PESSOA DA SILVA 

EXECUTADO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

VISTOS. Compulsando os autos, verifico que a decisão de ID. 10678361 

não foi cumprida, razão porque promovo a tentativa de bloqueio e 

constrição de valores/créditos pertencentes à parte executada e que se 

encontrem depositados/aplicados em instituições financeiras, via sistema 

BACENJUD. Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos 

para a Conta Única do Poder Judiciário. Considerar-se-á efetuada a 

penhora quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo como termo 

dela o protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será juntado aos 

autos. Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos. Caso o valor bloqueado seja 

irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância 

tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente. Frustrada a tentativa de 

penhora online, intime-se a parte exequente para postular o que entender 

de direito, dando seguimento ao feito, no prazo de cinco dias. Transcorrido 

o prazo, certifique-se. Após, conclusos para deliberação. Às 

providências. Juína/MT, 14 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010488-97.2012.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FELIPPE ARRUDA SALLES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

VIVIANE SANTIN RODRIGUES OAB - MT0004206A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010488-97.2012.8.11.0025 EXEQUENTE: ANDRÉ FELIPPE ARRUDA 

SALLES ME EXECUTADO: MARIA APARECIDA OLIVEIRA VISTOS. 

Compulsando os autos, verifico que a decisão de ID. 10730879 não foi 

cumprida, razão porque promovo a tentativa de bloqueio e constrição de 

valores/créditos pertencentes à parte executada e que se encontrem 

depositados/aplicados em instituições financeiras, via sistema BACENJUD. 

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário. Considerar-se-á efetuada a penhora quando 

confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo 

emitido pelo sistema BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos 

autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos. Caso o valor bloqueado seja irrisório com 

relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista 

que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a penhora 

quando o seu objeto for insuficiente. Frustrada a tentativa de penhora 

online, intime-se a parte exequente para postular o que entender de direito, 

dando seguimento ao feito, no prazo de cinco dias. Transcorrido o prazo, 

certifique-se. Após, conclusos para deliberação. Às providências. 

Juína/MT, 14 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001238-86.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RIOS ANGELO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1001238-86.2017.8.11.0025 REQUERENTE: LUCAS RIOS ANGELO - ME 

REQUERIDO: ADEMIR DE OLIVEIRA VISTOS. Prefacialmente, certifique-se 

o trânsito em julgado da sentença. Após, intime-se o requerido para 

cumprir voluntariamente a sentença no prazo de quinze dias, sob pena de, 

quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

da condenação (CPC, art. 523, §1º), com ulterior expedição de mandado 

de penhora e avaliação (§ 3º). Caso a devedora não efetue, no prazo 

legal o depósito do montante discriminado, apresentado o cálculo 

atualizado do débito acrescido da multa citada anteriormente, em 

continuidade, e a requerimento do credor, expedir-se-á mandado de 

penhora e avaliação, que recairá sobre tantos bens quanto os 

necessários para garantir a dívida. Efetivada a penhora, poderá o 

executado apresentar embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95, Recaindo a penhora 

em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do devedor. 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Às providências. Juína/MT, 14 de maio de 

2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000411-41.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANI BATISTA PECINI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca da audiência designada para o dia 08/06/2018 às 

14:50H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000420-03.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JONATA AVELINO ALCARACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIRLENE HESMAN (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência designada para o dia 08/06/2018 às 

15:00H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000421-85.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JONATA AVELINO ALCARACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIELI DAIANI DA SILVA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência designada para o dia 08/06/2018 às 

15:10H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000357-12.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO SILVA DO SACRAMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR ANTONIO DALMASSO (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de Instrução e Julgamento designada 

para o dia 04/06/2018 às 16:40H. Devendo as partes comparecerem 

acompanhadas de suas testemunhas, se desejarem produção de prova 

oral, salientando, ademais, que o reclamado poderá oferecer Contestação 

e o requerente apresentar réplica, no ato instrutório de forma oral, ou até 5 

dias antes do ato, por meio escrito.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000539-32.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA RODRIGUES DE MOURAS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SÉRGIO SERAFINI (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca da audiência de Instrução e Julgamento 

designada para o dia 28/05/2018 às 14:10H. Deverá trazer as 

testemunhas por elas arrolados ao ato agendado, independente de 

intimação, nos termos do art. 34, da Lei n° 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-55.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GILENO RAIMUNDO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGOSTINHO CANDIDO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca da audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 28/05/2018 às 14:50H. Deverá trazer as 

testemunhas por elas arroladas ao ato agendado, independente de 

intimação, nos termos do art. 34, da Lei n° 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000540-17.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AISLAN MARTINS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SÉRGIO SERAFINI (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca da audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 28/05/2018 às 15:30H. Deverá trazer as 

testemunhas por elas arroladas ao ato agendado, independente de 

intimação, nos termos do art. 34, da Lei n° 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001530-71.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIAS DE ALMEIDA TEXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA OAB - MT18218/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca da audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 28/05/2018 às 16:10H. Deverá trazer as 

testemunhas por elas arroladas ao ato agendado, independente de 

intimação, nos termos do art. 34, da Lei n° 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001344-48.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NUNES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)
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Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca da audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 28/05/2018 às 17:00H. Deverá trazer as 

testemunhas por elas arroladas ao ato agendado, se desejarem produção 

de prova oral, salientando, ademais, que poderá o requerente apresentar 

réplica à contestação, no ato instrutório de forma oral, ou até 5 (cinco) 

dias antes do ato, por meio escrito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001343-63.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZIANE RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca da audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 04/06/2018 às 13:30H. Deverá trazer as 

testemunhas arroladas se desejarem produção de prova oral, salientando, 

ademais, que poderá o requerente apresentar réplica à contestação, no 

ato instrutório de forma oral, ou até cinco dias antes do ato, por meio 

escrito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001359-17.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO JOSE GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI GASPARI CAMARA OAB - MT0018769A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1001359-17.2017.8.11.0025. REQUERENTE: PAULO SERGIO JOSE 

GUIMARAES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. V I S T O S, Concedo 

ao autor os benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC. 

Certificada a tempestividade do presente recurso inominado (id. 

11588218) nos termos do artigo 42 da Lei n° 9.099/95, reputo presente os 

demais pressupostos de admissibilidade recursal e, por conseguinte, 

RECEBO a apelação interposta em seu efeito devolutivo, conforme 

preceitua o artigo 43 da referida Lei dos Juizados Especiais. Dê-se vistas 

dos autos à apelada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, 

remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000357-12.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO SILVA DO SACRAMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR ANTONIO DALMASSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1000357-12.2017.8.11.0025. REQUERENTE: MARIO SILVA DO 

SACRAMENTO REQUERIDO: ALTAIR ANTONIO DALMASSO V I S T O S, 

Compulsando os autos, denota-se um costumeiro equívoco de aplicação e 

execução do procedimento sumaríssimo implantado pela Lei n. 9.099/95 e 

subvertido ao longo dos anos de práxis forense, que por comodismo ou 

dificuldade de compreender o espírito da norma foi se enraizando no dia a 

dia dos Juizados Especiais, repetindo-se fórmulas e adotando-se prazos e 

comportamentos que se distanciam em muito da ideia central da Lei, de um 

rito mais célere, enxuto, caracterizado pela simplicidade das formas e pela 

oralidade do procedimento. Digo isso porque, ao que se dessume da ata 

de audiência conciliatória, entendeu a parte e a própria Conciliadora, que a 

ausência de apresentação de contestação naquele ato teria acarretado a 

revelia do demandado, olvidando-se que não existe, em lugar nenhum da 

Lei, esse tal prazo de contestação, a ser exercido até a conciliação 

judicial. Diga-se, aliás, que de acordo com o Enunciado nº 10 do FONAJE, 

o prazo para o requerido apresentar resposta à inicial se dá até a 

audiência de instrução de julgamento, porque, relembre-se, o processo é 

oral e concentrados seus atos todos nessa aludida audiência. Assim, se 

não foi designada instrução ainda, evidente que não se pode falar em 

revelia, até porque, usando da facilidade do processo eletrônico, a parte 

pode aportar ao feito, antes mesmo do fim do prazo, a sua defesa, se 

optar por apresentar de forma escrita. Desse modo, ante a previsão do 

art. 33 da Lei n. 9.099/95 e forte na ideia de oralidade e concentração de 

atos que permeia a essência do procedimento sumaríssimo, designo 

audiência de instrução e julgamento, para o DIA 04 DE JUNHO DE 2018, às 

16h:40min., devendo as partes comparecerem, acompanhadas de 

testemunhas, se desejarem produção de prova oral, salientando, ademais, 

que o reclamado poderá oferecer contestação e o requerente apresentar 

réplica, no ato instrutório de forma oral, ou até cinco dias antes do ato, por 

meio escrito. Destaque-se que é dever do julgador, como condutor do 

feito, privilegiar a simplicidade de formas e prestigiar a oralidade do 

procedimento, evitando a criação de fases ou etapas do feito que não 

estão contempladas na ideia central da Lei n. 9.099/95, como vem 

salientando a doutrina moderna: “Assim, no caso, considero que há 

incompatibilidade lógica entre a incidência do art. 330, do CPC, e o princípio 

da oralidade previsto no art. 2º , da Lei 9.099/95; princípio este que é o 

corolário máximo da Lei 9.099/95; é o que deflui também dos artigos 21 a 

28, da Lei 9.099/95. (Eduardo Oberg Os Juizados Especiais Cíveis e a Lei 

9.099/95, Lumen Juris Editora); (...) “Assim, de forma alguma pode se 

permitir que a dispensa de AIJ abra espaço para uma subversão do rito 

sumaríssimo, com manifestações diversas das partes nos autos por 

petições e aberturas de vistas sucessivas. Haveria, em tal caso, afronta 

total a todos os princípios norteadores da Lei 9.099/95, e não uma opção 

administrativa para solucionar problema de excesso de demanda. A 

sugestão é que a dispensa ocorra em processos selecionados pelo 

Magistrado, que receberão especial atenção do Conciliador após 

audiência que terminar sem acordo. As partes, necessariamente 

assistidas por advogado, serão questionadas sobre a existência de prova 

oral a produzir. Negativa a resposta, o Conciliador recebe a contestação, 

passa ao patrono do autor para ciência e considerações, consigna a 

inexistência de outras provas a produzir e remete o processo à 

conclusão, para fins de sentença. Não há qualquer possibilidade de 

abertura de prazo para “réplica” ou “alegações finais”. (Isabela Lobão dos 

Santos, Juizados Especiais – Legislação E Princípios Norteadores, Série 

Aperfeiçoamento de Magistrados 15 - Turmas Recursais - Sistema dos 

Juizados Especiais, www.emerj.tjrj.gov.br). No mais, aguarde-se a 

realização do ato ora agendado, ante da inércia do reclamado em 

comprovar a hipossuficiência alegada nos autos para nomeação de 

defensor dativo, se fosse o caso. Intimem-se as partes. Às providências. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010079-19.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO VENTURA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM LUCIA E SILVA PRADO OAB - MT0005289A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

8010079-19.2015.8.11.0025. REQUERENTE: OSVALDO VENTURA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. V I S T O S, Considerando 

que o art. 33 da Lei nº 9.099/95, prevê que todas as provas serão 

produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não 

requeridas previamente e, forte na ideia de oralidade e concentração de 

atos que permeia a essência do procedimento sumaríssimo, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento, para o dia 04 DE JUNHO DE 2018, às 

17h:20min., devendo as partes comparecerem, acompanhadas de 

testemunhas, se desejarem produção de prova oral. Destaque-se que é 

dever do julgador, como condutor do feito, privilegiar a simplicidade de 

formas e prestigiar a oralidade do procedimento, evitando a criação de 

fases ou etapas do feito que não estão contempladas na ideia central da 

Lei n. 9.099/95, como vem salientando a doutrina moderna: “Assim, no 

caso, considero que há incompatibilidade lógica entre a incidência do art. 

330, do CPC, e o princípio da oralidade previsto no art. 2º , da Lei 9.099/95; 

princípio este que é o corolário máximo da Lei 9.099/95; é o que deflui 

também dos artigos 21 a 28, da Lei 9.099/95. (Eduardo Oberg Os Juizados 

Especiais Cíveis e a Lei 9.099/95, Lumen Juris Editora); (...) “Assim, de 

forma alguma pode se permitir que a dispensa de AIJ abra espaço para 

uma subversão do rito sumaríssimo, com manifestações diversas das 

partes nos autos por petições e aberturas de vistas sucessivas. Haveria, 

em tal caso, afronta total a todos os princípios norteadores da Lei 

9.099/95, e não uma opção administrativa para solucionar problema de 

excesso de demanda. A sugestão é que a dispensa ocorra em processos 

selecionados pelo Magistrado, que receberão especial atenção do 

Conciliador após audiência que terminar sem acordo. As partes, 

necessariamente assistidas por advogado, serão questionadas sobre a 

existência de prova oral a produzir. Negativa a resposta, o Conciliador 

recebe a contestação, passa ao patrono do autor para ciência e 

considerações, consigna a inexistência de outras provas a produzir e 

remete o processo à conclusão, para fins de sentença. Não há qualquer 

possibilidade de abertura de prazo para “réplica” ou “alegações finais”. 

(Isabela Lobão dos Santos, Juizados Especiais – Legislação E Princípios 

Norteadores, Série Aperfeiçoamento de Magistrados 15 - Turmas 

Recursais - Sistema dos Juizados Especiais, www.emerj.tjrj.gov.br). 

Intime-se no próprio sistema eletrônico. Às providências. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000334-66.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NICHOLAS ANTHONY WHITING (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIRLEI DE FATIMA FRANCO OAB - MT0005389A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITIRO TAKADA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010334-40.2016.8.11.0025 REQUERENTE: CELSO DA SILVA REQUERIDO: 

JAIR LOUREIRO DE LIMA VISTOS. Deixo de apresentar o relatório, com 

fulcro no artigo 38, in fine da Lei 9.099/95. Consoante se verifica na 

petição de ID. 10536184, a parte autora manifestou-se expressamente 

desistindo da ação. Havendo desistência expressa da parte autora e 

sendo despicienda a anuência do réu, nos termos do ENUNCIADO N. 

90/FONAJE, a extinção do processo sem julgamento do mérito é medida 

que se impõe. Portanto, havendo desistência expressa da parte autora a 

extinção do processo sem julgamento do mérito é medida que se impõe, 

razão porque, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários em virtude do disposto no art. 55, da Lei nº 9.099/95. 

Oportunamente, certifique-se o transito em julgado desta decisão, 

realizando a escrivania as anotações e baixa de estilo para arquivamento 

do feito, consoante dispõe o Provimento 20/2007/CGJ-MT. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum

Sentença

Proc. 412-85.2018.811.0011 - Código 256771

Ação: Pedido de Providências – Procedimento Administrativo

Parte Autora: J.G.de F.B.

Parte Requerida: E.D.de M.da S.

Parte final da sentença de fls. (123/124), cujo teor transcrevo: Desse 

modo, entendo que as razões apresentadas são coerentes e suficientes 

para o arquivamento deste pedido de providências. À luz do exposto, por 

tudo mais que dos autos consta, determino o imediato arquivamento deste 

pedido de providências. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. 

Mirassol D’Oeste – MT, 07 de maio de 2018. Edna Ederli Coutinho - Juíza de 

Direito Diretora do Foro.

1ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120784 Nr: 260-81.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional - Cuiabá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. Prado & Prado Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 260-81.2011.811.0011 Código 120784

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda Nacional - Cuiabá- MT

 PARTE REQUERIDA: A. Prado & Prado Ltda ME

INTIMANDO(A, S): A. Prado & Prado Ltda-me, CNPJ: 01772605000163, , 

Endereço: Rua João XX III S/n, Bairro: Jd Nossa Senhora Aparecida, 

Cidade: Mirassol D`oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 633,66 ( Seiscentos e trinta e três Reais e 

sessenta e seis centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 15 de maio de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33679 Nr: 4267-24.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Gilberto Nunis dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:7010

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT
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JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4267-24.2008.811.0011 Código 33679

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda Pública do Município de Mirassol 

D’OESTE- MT

 PARTE REQUERIDA: João Gilberto Nunis dos Santos

INTIMANDO(A, S): Executados(as): João Gilberto Nunis dos Santos, Cpf: 

41116518104, Endereço: Germano Greve, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol 

D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 732,55 ( Setecentos e trinta e dois Reais e 

cinquenta e cinco centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 15 de maio de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255571 Nr: 5832-08.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvanei Pereira de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls. 143/144 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para comparecer na 

audiência de Instrução designada para o dia 18/07/2018, às 14hs min, 

fazendo-se acompanhar da parte autora e testemunhas, conforme 

determinado pela portaria nº 053/2016. Igualmente para no prazo de 15 

(quinze) dias juntar aos autos o rol de testemunhas a serem ouvidas, nos 

termos dos artigos 357, § 4º. e 450 do NCPC, bem ainda deverá 

providenciar as intimações das testemunhas arroladas tempestivamente 

nos termos do artigo 455 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 21409 Nr: 1535-75.2005.811.0011

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise Borralho - OAB:3.607, 

Gerson Valerio Pouso - OAB:3.892, Waldemar Pinheiro dos Santos 

- OAB:7718-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celia Regina de Mattos 

Prado - OAB:8961

 Realizei consulta junto ao Sistema INFOJUD, não logrando êxito em 

localizar informações acerca da Declaração de Imposto de Renda em 

nome do executado, conforme extratos em anexo.

À vista disso, intime-se a exequente para que indique outros bens à 

penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão, nos 

termos do art. 921, III do CPC.

Decorrido o prazo supra sem manifestação, determino, desde já, a 

suspensão do processo, pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III 

do CPC.

Escoado o prazo da suspensão, arquive-se provisoriamente, conforme o 

§2º do mesmo dispositivo.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 09 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 230295 Nr: 1968-30.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Cerqueira Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Realizei consulta junto ao Sistema INFOJUD, não logrando êxito em 

localizar informações acerca da Declaração de Imposto de Renda, 

Declaração sobre Operação Imobiliária e Declaração de Imposto sobre a 

Propriedade Territorial Rural, conforme extratos em anexo.

À vista disso, intime-se a exequente para que indique outros bens à 

penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão, nos 

termos do art. 921, III do CPC.

Decorrido o prazo supra sem manifestação, determino, desde já, a 

suspensão do processo, pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III 

do CPC.

Escoado o prazo da suspensão, arquive-se provisoriamente, conforme o 

§2º do mesmo dispositivo.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 09 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 7226 Nr: 2275-09.2000.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535

 Os autos vieram conclusos para análise do pedido formulado pelo 

exequente pugnando pela expedição de ofício à Receita Federal do Brasil 

para que forneça cópia da Declaração sobre Operações Imobiliárias em 

nome do executado.

 Pois bem.

Primeiramente, registro que o pedido em voga deve ser mantido em sigilo, 

haja que se trata de dados e informações restringíveis, conforme dispõe o 

art. 5º, inciso X, da CF/88.

D’outra banda, verifico que o exequente realizou inúmeras tentativas a fim 

de localizar bens passíveis de penhora de propriedade do devedor, 

esgotando-se todas as vias ao alcance da parte.

Desse modo, realizei consulta junto ao Sistema INFOJUD, logrando êxito 

em localizar as informações acerca da Declaração sobre Operações 

Imobiliárias, conforme se infere no extrato em anexo.

Intime-se o exequente para que se manifeste acerca das informações 

contidas na Declaração sobre Operações Imobiliárias em nome do 

executado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam-me 

conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Mirassol D’Oeste/MT, 09 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 148900 Nr: 4304-46.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Oeste de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Alessandro Cunha, José Antônio 

Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A, 

Milton Martins Mello - OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Realizei consulta junto ao Sistema INFOJUD, não logrando êxito em 

identificar as Declarações de Imposto de Renda em nome dos executados, 

conforme extratos em anexo.

 Por outro lado, realizei consulta no Sistema RENAJUD e logrei êxito em 

localizar bens passíveis de penhora, razão pela qual solicitei o bloqueio do 

veículo de propriedade dos executados, nos termos do extrato em anexo.

Desta forma, expeça-se mandado de penhora e avaliação do referido 

veículo, no endereço constante do registro anexo.

Em seguida, com a juntada do mandado de penhora e avaliação, intime-se 

o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao 

feito.

Intime-se o executado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Mirassol D’Oeste/MT, 09 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 246654 Nr: 1450-69.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdS&SL-M, EAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)N’outro giro, realizei consulta junto ao Sistema RENAJUD, não logrando 

êxito em localizar veículos de propriedade dos executados, conforme se 

verifica nos extratos em anexo. D’outra banda, verifico que o exequente 

realizou inúmeras tentativas a fim de localizar bens passíveis de penhora 

de propriedade do devedor, esgotando-se todas as vias ao alcance da 

parte.Desse modo, em consulta realizada junto ao Sistema INFOJUD, foi 

possível aferir a existência de informações acerca da Declaração de 

Imposto de Renda dos executados, conforme se infere por meio dos 

extratos em anexo.Intime-se o exequente para que se manifeste acerca 

das informações contidas na Declaração de Imposto de Renda, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão. Por outro lado, determino 

que a Secretaria deste Juízo certifique-se nos autos se o executado foi 

intimado acerca da indisponibilidade realizada às fls. 36/38 para, 

querendo, comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas 

indisponíveis ou se a remanesce a indisponibilidade excessiva de ativos 

financeiros.Com relação ao pedido constante no item d) da petição de fls. 

40/41, indefiro, pois incumbe ao exequente promover as diligências 

necessárias para obter as informações pretendidas; informações 

públicas, diga-se de passagem. Aliás, não se observa que a exequente 

tenha empreendido diligência alguma nesse sentido. Poderia ter se valido 

de meios diretos para a eventual coleta dessas informações, não sendo 

possível, antes disso, carrear-se ao Poder Judiciário, já tão 

sobrecarregado, o ônus de trazê-las, sem a prévia adoção de 

providências diretamente pela parte, voltadas a órgãos que não se 

submetem a sigilo. Por fim, no que tange aos pedidos descritos nos itens 

e), f), g) da petição de fls. 40/41, consigno que deverão ser analisados em 

momento posterior, porquanto tal medida deve ser dotada em caráter 

excepcional, devendo ser autorizada somente quando o exequente 

comprovar que esgotou todos os meios à sua disposição para localizar 

bens de propriedade dos executados passíveis de penhora.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 87040 Nr: 3250-16.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adolfo Prazeres Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Lázaro José Gomes Júnior - OAB:8.194- A, 

Renata de Souza Leão - OAB:13511

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Realizei consulta junto aos Sistemas INFOJUD e RENAJUD, não logrando 

êxito em localizar veículos de propriedade da parte executada e tampouco 

informações acerca da Declaração de Imposto de Renda, conforme 

extratos em anexo.

À vista disso, intime-se a exequente para que indique outros bens à 

penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão, nos 

termos do art. 921, III do CPC.

Decorrido o prazo supra sem manifestação, determino, desde já, a 

suspensão do processo, pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III 

do CPC.

Escoado o prazo da suspensão, arquive-se provisoriamente, conforme o 

§2º do mesmo dispositivo.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 09 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 202275 Nr: 394-06.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda da Prefeitura Municipal de Mirassol D´Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Realizei consulta junto aos Sistemas INFOJUD e RENAJUD, não logrando 

êxito em localizar veículos de propriedade da parte executada e tampouco 

informações acerca da Declaração de Imposto de Renda, conforme se 

verifica nos extratos em anexo.

Assim sendo, considerando-se a existência de outras tentativas 

frustradas de se localizar bens passíveis de penhora de titularidade do 

executado, determino a suspensão do presente feito pelo prazo de um 

ano, nos termos do art. 40, da Lei 6.830/80, pelo prazo de um ano, sem 

embargo de o exequente empreender outras diligências para localização 

de bens à penhora.

Decorrido o prazo supra sem manifestação do exequente, determino, 

desde já, o arquivamento provisório da execução, nos termos do art. 40, 

§2º da Lei 6.830/80.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 09 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 115905 Nr: 3774-76.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Cuverlândia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Bento de Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Ferreira Destro - 

OAB:6390/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consulta realizada junto ao Sistema INFOJUD, foi possível aferir a 

existência de um novo endereço da parte executada, conforme extrato em 

anexo.

 Desse modo, determino a intimação do requerido no endereço localizado.

Caso reste infrutífero o ato acima, certifique-se e intime-se a parte 

exequente para que se manifeste no que entender de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 09 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 207250 Nr: 1418-69.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo Lopes dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Realizei consulta junto aos Sistemas INFOJUD e RENAJUD, não logrando 

êxito em localizar veículos de propriedade da parte executada e tampouco 

informações acerca da Declaração de Imposto de Renda, conforme se 

verifica nos extratos em anexo.

Assim sendo, considerando-se a existência de outras tentativas 

frustradas de se localizar bens passíveis de penhora de titularidade do 

executado, determino a suspensão do presente feito pelo prazo de um 

ano, nos termos do art. 40, da Lei 6.830/80, pelo prazo de um ano, sem 

embargo de o exequente empreender outras diligências para localização 

de bens à penhora.

Decorrido o prazo supra sem manifestação do exequente, determino, 

desde já, o arquivamento provisório da execução, nos termos do art. 40, 

§2º da Lei 6.830/80.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 09 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 156171 Nr: 1892-11.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdAP, TCPdS, TCPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Realizei consulta no Sistema RENAJUD, não logrando êxito em localizar 

veículos de propriedade do executado, conforme extrato em anexo.

À vista disso, intime-se a exequente para que indique outros bens à 

penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão, nos 

termos do art. 921, III do CPC.

Decorrido o prazo supra sem manifestação, determino, desde já, a 

suspensão do processo, pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III 

do CPC.

Escoado o prazo da suspensão, arquive-se provisoriamente, conforme o 

§2º do mesmo dispositivo.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253907 Nr: 5176-51.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Ferreira, Ruth Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do §9º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, defiro o pedido de 

fls. 69/69-vº, razão pela qual realizei consulta junto ao Sistema RENAJUD, 

solicitando o bloqueio do veículo descrito na exordial, conforme se infere 

por meio do extrato em anexo.

Outrossim, determino a suspensão do processo pelo prazo de 90 

(noventa dias).

 Escoado o prazo, certifique-se e intime-se a parte autora para que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 166829 Nr: 3139-27.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Caires Bezerra - EPP, Maria Caires Bezerra, 

Bezerra Confecções Ltda-EPP, Vinicíus Alves Bezera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO NOBRE CASTELLO - 

OAB:, Elder Ribeiro Coutinho - OAB:150.20-B, Mauro Paulo Galera 

Mari - OAB:3.056

 Intimação do Procurador da parte autora de que os autos encontram-se 

com vista para manifestar no prazo de 15 (quinze)dias, tendo em vista que 

decorreu o prazo da suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 102189 Nr: 818-87.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria das Graças Leão - ME, Maria das 

Graças Leão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador -Geral - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Realizei consulta no Sistema RENAJUD, solicitando o bloqueio de veículos 

de propriedade da parte executada, nos termos do extrato em anexo.

Dessa forma, expeça-se mandado de penhora e avaliação do referido 

veículo, no endereço constante do registro anexo.

Em seguida, com a juntada do mandado de penhora e avaliação, intime-se 

o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao 

feito.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 180722 Nr: 1127-06.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.B.da Silva Country - ME, Jaão Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Realizei consulta no Sistema RENAJUD, solicitando o bloqueio de veículos 

de propriedade dos executados, nos termos dos extratos em anexo.

Dessa forma, expeça-se mandado de penhora e avaliação do referido 

veículo, no endereço constante do registro anexo.

Em seguida, com a juntada do mandado de penhora e avaliação, intime-se 

o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao 

feito.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.
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Mirassol D’Oeste/MT, 10 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 231192 Nr: 2480-13.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Donizete da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:000.000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Realizei consulta no Sistema RENAJUD, solicitando o bloqueio dos 

veículos de propriedade da parte executada, nos termos do extrato em 

anexo.

Desse modo, considerando-se que à fl. 42 fora juntado ao feito o auto de 

penhora, depósito e avaliação dos bens registrados em nome do 

executado, nomeio como Leiloeira Judicial a Sra. Poliana Mikejevs Calça 

Lorga, com endereço profissional sito à Rua Presidente Wenceslau Braz, 

2 0 2 ,  C u i a b á  M T ,  f o n e  ( 6 5 )  3 9 2 8 - 4 3 8 0 ,  e m a i l : 

poliana.mikejevs@superbidjudicial.com.br, a qual deverá ser intimada 

acerca da nomeação, para que em aceitando o encargo, manifeste-se nos 

autos para designar data para a alienação judicial.

Para tanto, arbitro as seguintes comissões para leiloeiro:

a) Em caso de adjudicação ou remissão, 2,5% (dois e meio por cento) 

sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo exequente;

b) Em caso de arrematação, 5% (cinco por cento) sobre o valor dos bens, 

a ser pago pelo arrematante;

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 103012 Nr: 930-56.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simon Macuchapi Apaza - F.I., Simon 

Macuchapi Apaza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador -Geral - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Realizei consulta no Sistema RENAJUD, solicitando o bloqueio de veículos 

de propriedade da parte executada, nos termos do extrato em anexo.

Dessa forma, expeça-se mandado de penhora e avaliação do referido 

veículo, no endereço constante do registro anexo.

Em seguida, com a juntada do mandado de penhora e avaliação, intime-se 

o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao 

feito.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 202276 Nr: 395-88.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda da Prefeitura Municipal de Mirassol D´Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edismar Gonçalves Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Realizei consulta junto aos Sistemas INFOJUD e RENAJUD, não logrando 

êxito em localizar veículos de propriedade da parte executada e tampouco 

informações acerca da Declaração de Imposto de Renda, conforme se 

verifica nos extratos em anexo.

Assim sendo, considerando-se a existência de outras tentativas 

frustradas de se localizar bens passíveis de penhora de titularidade do 

executado, determino a suspensão do presente feito pelo prazo de um 

ano, nos termos do art. 40, da Lei 6.830/80, pelo prazo de um ano, sem 

embargo de o exequente empreender outras diligências para localização 

de bens à penhora.

Decorrido o prazo supra sem manifestação do exequente, determino, 

desde já, o arquivamento provisório da execução, nos termos do art. 40, 

§2º da Lei 6.830/80.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 31118 Nr: 1631-85.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Lourenço do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Os autos vieram conclusos para análise do pedido de bloqueio de bens 

passíveis de penhora em nome da parte executada, conforme petitório de 

fl. 101.

 Todavia, ao proceder com a consulta no Sistema RENAJUD, deparei-me 

com uma restrição já realizada anteriormente no bojo deste processo, 

assim, tendo em vista que o veículo de propriedade da parte executada é 

o mesmo restringido à fl. 62, deixo de realizar nova restrição.

 Desse modo, intime-se a Fazenda Pública Municipal para que se manifeste 

nos autos, no prazo no dia de 05 (cinco), sob pena de suspensão dos 

autos, nos termos do art. 40, da Lei 6.830/80.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 10 de maio de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 179191 Nr: 853-42.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGdOJ, EGdOJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Os autos vieram conclusos para análise do pedido formulado pelo 

exequente pugnando pela expedição de ofício à Receita Federal do Brasil 

para que forneça cópias da última declaração de imposto de renda em 

nome dos executados, bem como a realização de consulta junto ao 

Sistema Renajud para localização de bens veiculares de propriedade dos 

executados.

DECIDO.

 Primeiramente, registro que o pedido em voga deve ser mantido em sigilo, 

haja que se trata de dados e informações restringíveis, conforme dispõe o 

art. 5º, inciso X, da CF/88, razão pela qual determino o processamento 

desta demanda sobre o pálio do SEGREDO DE JUSTIÇA.

Perlustrando os autos, verifico que o exequente realizou inúmeras 

tentativas a fim de localizar bens passíveis de penhora de propriedade 

dos devedores, esgotando-se todas as vias ao alcance da parte.

Desse modo, em consulta realizada junto ao Sistema INFOJUD, foi possível 

aferir a existência de informações acerca da Declaração de Imposto de 

Renda do executado, conforme se infere por meio dos extratos em anexo.

Intime-se o exequente para que se manifeste acerca das informações 

contidas na Declaração de Imposto de Renda, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de suspensão.

 Outrossim, realizei consulta no Sistema RENAJUD, solicitando o bloqueio 
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de veículos de propriedade dos executados, nos termos dos extratos em 

anexo.

Dessa forma, expeça-se mandado de penhora e avaliação do referido 

veículo, no endereço constante do registro anexo.

Em seguida, com a juntada do mandado de penhora e avaliação, intime-se 

o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao 

feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 26368 Nr: 592-87.2007.811.0011

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pro Rural Representação Comercial Ltda - ME, 

Amado Maximo da Silva Junior, Sueli Feotrim dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Realizei consulta junto aos Sistemas INFOJUD e RENAJUD, não logrando 

êxito em localizar veículos de propriedade dos executados e tampouco 

informações acerca das Declarações de Imposto de Renda, conforme se 

verifica nos extratos em anexo.

À vista disso, intime-se a exequente para que indique outros bens à 

penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão, nos 

termos do art. 921, III do CPC.

Decorrido o prazo supra sem manifestação, determino, desde já, a 

suspensão do processo, pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III 

do CPC.

Escoado o prazo da suspensão, arquive-se provisoriamente, conforme o 

§2º do mesmo dispositivo.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 7146 Nr: 2189-38.2000.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neura da Silva, Manoel Barcelo da Silva Assis - Menor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Arantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLY FERREIRA NEVES 

SODRÉ - OAB:

 Primeiramente, intimem-se os exequentes para que se manifestem acerca 

do expediente carreado aos autos às fls. 636/641, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 N’outro giro, consigno que realizei consulta no Sistema RENAJUD, 

solicitando o bloqueio de veículos de propriedade da parte executada, nos 

termos do extrato em anexo.

Dessa forma, expeça-se mandado de penhora e avaliação do referido 

veículo, no endereço constante do registro anexo.

Em seguida, com a juntada do mandado de penhora e avaliação, intime-se 

o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao 

feito.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 198720 Nr: 4089-02.2013.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGdOJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Rezende 

Fortes Junior - OAB:14848, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056

 Os autos vieram conclusos para análise do pedido formulado pelo 

exequente pugnando pela expedição de ofício à Receita Federal do Brasil 

para que forneça cópias da última declaração de imposto de renda em 

nome do executado, bem como a realização de consulta junto ao Sistema 

Renajud para localização de bens veiculares de propriedade do 

executado.

DECIDO.

 Primeiramente, registro que o pedido em voga deve ser mantido em sigilo, 

haja que se trata de dados e informações restringíveis, conforme dispõe o 

art. 5º, inciso X, da CF/88, razão pela qual determino o processamento 

desta demanda sobre o pálio do SEGREDO DE JUSTIÇA.

Perlustrando os autos, verifico que o exequente realizou inúmeras 

tentativas a fim de localizar bens passíveis de penhora de propriedade do 

devedor, esgotando-se todas as vias ao alcance da parte.

Desse modo, em consulta realizada junto ao Sistema INFOJUD, foi possível 

aferir a existência de informações acerca da Declaração de Imposto de 

Renda do executado, conforme se infere por meio dos extratos em anexo.

Intime-se o exequente para que se manifeste acerca das informações 

contidas na Declaração de Imposto de Renda, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de suspensão.

 Outrossim, realizei consulta no Sistema RENAJUD, solicitando o bloqueio 

de veículos de propriedade do executado, nos termos dos extratos em 

anexo.

Dessa forma, expeça-se mandado de penhora e avaliação do referido 

veículo, no endereço constante do registro anexo.

Em seguida, com a juntada do mandado de penhora e avaliação, intime-se 

o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao 

feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9629 Nr: 382-12.2002.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Teodoro Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 382.12.2002.811.0011 Código 9629

ESPÉCIE: Ação execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do município de Mirassol D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Antonio Teodoro Pereira

INTIMANDO(A, S): Antonio Teodoro Pereira, Cpf: 76507360163 Filiação: , 

brasileiro(a), Endereço: Rua Alfredo Ferreira de Moraes L 20 Q 021, 

Bairro: Sonho Azul, Cidade: Mirassol D "Oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 544,26 ( Quinhentos e quarenta e quatro Reais 

e vinte e seis centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração 

do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 
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CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 16 de maio de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237764 Nr: 1648-43.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Rodrigues Cordeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Habitação Popular do Estado de 

Mato Grosso, Elonet Habitação, MT Fomento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA SAVINA ANDRADE 

TORRES - OAB:38172, GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:10028, MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - OAB:9454, 

Rosiane Pereira dos Santos - OAB:21.789, Silvânia Gonçalves 

Lopes - OAB:33554/DF

 (...) Deste modo, reconheço a ilegitimidade passiva da empresa Elonet – 

Habitação Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda e, por corolário, 

determino a sua exclusão no polo passivo da lide. Inexistindo qualquer 

nulidade ou irregularidade aparente, bem como as partes são legitimas e 

estão bem representadas em juízo, declaro o feito por saneado. Em razão 

da necessidade de dilação probatória, DEFIRO a produção de prova 

documental e oral, consubstanciada pelo depoimento de testemunhas e 

depoimento pessoal das partes, designando, para tanto, audiência de 

instrução e julgamento para o dia 18/07/2018, às 15h30min, oportunidade 

em que, antes de aberta a instrução, as partes poderão chegar a um 

acordo.A contar da intimação desta decisão as partes possuem o prazo 

de 15 (quinze) dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a 

serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do NCPC, bem 

ainda deverão os causídicos providenciar as intimações das testemunhas 

arroladas tempestivamente nos termos do artigo 455 do NCPC, 

excetuando-se as hipóteses do §4º do mesmo artigo.Proceda a Secretária 

deste Juízo à exclusão da empresa Elonet – Habitação Assessoria e 

Consultoria Empresarial Ltda no polo passivo da lide. Intimem-se as partes 

e seus advogados.Cumpra-se, expedindo o necessário.Mirassol D’ 

Oeste/MT, 8 de maio de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 225757 Nr: 4595-41.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valter Cesar Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:6611/MS

 (...) Ante o exposto, apesar da identificação dos requisitos ensejadores 

para o recebimento de indenização do seguro obrigatório de danos 

pessoais causados por veículos automotores, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na peça inicial, com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, eis que os valores apurados no decorrer do 

trâmite processual são equivalentes aos que já foram pagos pela via 

administrativa à parte autora. DEFIRO o pedido de assistência judiciária ao 

postulante, nos termos do art. 98, do NCPC. Condeno a requerente ao 

pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento 

de honorários de sucumbência, verba esta que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, contudo, suspendo a exigibilidade de tal 

obrigação, pois a parte é beneficiária da Justiça gratuita. Considerando 

que a parte sucumbente é beneficiária da assistência judiciária gratuita 

(art. 98, §1º, VI), CONDENO o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos 

honorários periciais, os quais perfazem a quantia de R$ 1000,00 (mil reais) 

(STJ - RECURSO ESPECIAL : REsp 1511146 SC 2015/0008419-1). 

Preclusas as vias recursais e nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.P. R. I. 

Cumpra-se.Mirassol D’Oeste – MT, 09 de maio de 2018.Edna Ederli 

CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258756 Nr: 1292-77.2018.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernanda Alves Manoel Dutra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Noraide Manoel de Moraes, Espolio 

de Elza Alves Manoel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinícius Castro Cintra - 

OAB:10.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora da r. decisão de fls.23/24 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT bem como de que encontra-se 

disponível o termo de compromisso devendo a parte inventariante 

comparecer na secretaria para assinatura e recebimento.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000545-13.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ILSE BEHM STROLISCHEIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000545-13.2018.8.11.0011. 

AUTOR: ILSE BEHM STROLISCHEIM RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 

Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Ilse Behm 

Strolischeim em face do Estado de Mato Grosso, na qual colima a 

condenação deste último à obrigação de fazer consistente no 

fornecimento do medicamento de alto custo denominado “Arimidex”, 

mensalmente, pelo prazo de cinco anos, por ser portadora de Câncer de 

Mama (CID-10 C50.9), fixando como valor da causa a importância de R$ 

57.009,00 (cinquenta e sete mil e nove reais), equivalente ao custo do 

tratamento pelo prazo acima assinalado. Pois bem. Tem-se que no 

presente caso, por se tratar de ação visando a compelir o Estado de Mato 

Grosso ao fornecimento de medicamento pelo tempo que for necessário 

ao seu tratamento, não é possível precisar qual o real conteúdo 

econômico da relação jurídica, por ser incerto o período pelo qual a autora 

necessitará fazer uso de tal medicação, não sendo, portanto, aplicável o 

art. 292, do Código de Processo Civil. Na hipótese de impossibilidade de 

apuração do correto valor da causa, este deverá ser estabelecido por 

estimativa, observando-se sempre o critério da razoabilidade, de acordo 

com as lições de Humberto Theodoro Júnior: O valor da causa não 

corresponde necessariamente ao valor do objeto imediato material ou 

imaterial, em jogo no processo, ou sobre o qual versa a pretensão do 

autor perante o réu. É o valor que se pode atribuir à relação jurídica que se 

afirma existir sobre tal objeto. (...) Determina-se, portanto, o valor da 

causa apurando-se a expressão econômica da relação jurídica imaterial 

que o autor quer opor ao réu. O valor do objeto imediato pode influir nessa 

estimativa, mas nem sempre será decisivo. Há, outrossim, aquelas causas 

que não versam sobre bens ou valores econômicos, e ainda os que, 

mesmo cogitando de valores patrimoniais, não oferecem condições para 

imediata prefixação do seu valor. Em todos esses casos, haverá de 

atribui-se, por simples estimativa, um valor à causa, já que, em nenhuma 

hipótese, a parte é dispensada do encargo de atribuir um valor à demanda. 

[...] E não se mostra razoável a fixação do valor dado à causa ao 

correspondente fornecimento do medicamento postulado pelo prazo de 

cinco anos, porquanto a inicial não veio instruída com documentos que 

evidenciassem que esse seria o período que a autora necessitaria do 

remédio, ainda mais sendo portadora de câncer de mama. E ao permitirmos 

tomar como parâmetro o prazo aleatório de cinco anos poder-se-ia 

questionar porque não considerarmos um prazo superior ou inferior. 

Outrossim, o preço do medicamento, neste ínterim, possivelmente sofrerá 
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modificações para mais ou para menos. Nessa toada, mostra-se eficiente 

a fixação do valor da causa ao equivalente ao fornecimento do 

medicamento pelo prazo de um ano, respaldada em uma interpretação 

analógica do art. 292, §1º do Código de Processo Civil, que reza o 

seguinte: Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, 

tomar-se-á em consideração o valor de umas e outras. O valor das 

prestações vincendas será igual a uma prestação anual se a obrigação 

for por tempo indeterminado, ou por tempo superior a 1 (um) ano; se por 

tempo inferior, será igual à soma das prestações. Assim sendo, com 

escopo no art. 292, §3º do Código de Processo Civil, corrige-se, de ofício, 

o valor da causa para o correspondente a uma prestação anual, tendo em 

vista que a obrigação é por tempo superior a um ano, que perfaz a quantia 

de R$ 11.401,68 (onze mil, quatrocentos e um reais e sessenta e oito 

centavos), valor equivalente ao duodécuplo do valor unitário do 

medicamento extraído do orçamento menos oneroso anexado ao 

processo. Perceba que o valor da causa pode ter reflexos sobre a 

competência, segundo as leis de organização judiciária. Nesse sentido, o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da Resolução n. 

004/2014/TP, atribuiu aos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública 

a competência para processar e julgar causas cujo valor seja no máximo 

de 60 (sessenta) salários mínimos, observada as restrições previstas no 

§ 1º do art. 2º, da Lei n. 12.153/2009 (art. 1º). As exceções legais retro 

mencionadas estão elencadas no art. 2º, da Lei n. 12.153/2009, quais 

sejam: I - as ações de mandado de segurança, de desapropriação, divisão 

e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções 

fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – 

as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e 

Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as 

causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão 

imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a 

militares. De ver-se, portanto, que a lide em questão não se enquadra nas 

exceções legais previstas pela referida lei federal. Para além disso, as 

partes são legítimas para litigar perante o Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca, porquanto encontram-se discriminadas no art. 5º 

da Lei 12.153/09, verbis: Art. 5o. Podem ser partes no Juizado Especial da 

Fazenda Pública: I – como autores, as pessoas físicas e as 

microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei 

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; II – como réus, os 

Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como 

autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, o que, de 

fato, afasta a competência deste Juízo para processar e julgar o feito. 

Ressalte-se que o posicionamento em questão passou a ser adotado 

somente agora, pois com a implantação do Processo Judicial Eletrônico - 

PJE nesta Comarca como único sistema de processamento de 

informações e prática de atos processuais, em substituição do Sistema 

PROJUDI, obviamente com a observância da ressalva prevista pelo art. 2º, 

da Portaria 396/2018-PRES, a tramitação do processo naquele Juízo terá a 

mesma celeridade deste. À vista disso, DECLINO a competência para 

processar e julgar o presente feito para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca, devendo o presente feito ser redistribuído para lá, 

IMEDIATAMENTE. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 16 de maio 

de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259131 Nr: 1482-40.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vagner Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 45/47, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de 

tutela pleiteada pela parte requerente, ante ao não preenchimento dos 

requisitos legais, ao menos nesse momento processual, sem prejuízo da 

aplicação vindoura do principio rebus sic standibus. CITE-SE a parte 

requerida, mediante remessa virtual dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c 

art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, querendo, apresentar contestação no 

prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o termo inicial se dará na forma 

do disposto no artigo 231 do NCPC. Uma vez apresentada peça 

contestatória, no prazo legal, certifique-se e dê-se vista dos autos a parte 

autora para, querendo, impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias. Para a 

realização da perícia médica, desde já, NOMEIO como perita-médica, 

independentemente de compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva 

Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 

100, Bairro Centro, Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail 

gastrocentromt@hotmail.com, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos. Deverá a Secretária deste Juízo proceder com o 

agendamento da perícia médica, bem como intimar a expert desta 

nomeação. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 143340 Nr: 3437-53.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Messias Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Antonio Rosa - 

OAB:4.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre o r. despacho de fls. 116, cujo 

teor transcrevo:"Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região. Em nada sendo requerido pelas 

partes no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas 

anotações necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258225 Nr: 1023-38.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jean Carlos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Franco Silva - 

OAB:22.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 62/64, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de 

tutela pleiteada pela parte requerente, ante ao não preenchimento dos 

requisitos legais, ao menos nesse momento processual, sem prejuízo da 

aplicação vindoura do principio rebus sic standibus. CITE-SE a parte 

requerida, mediante remessa virtual dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c 

art. 183 § 1º, ambos do NCPC) para, querendo, apresentar contestação no 

prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o termo inicial se dará na forma 

do disposto no artigo 231 do NCPC. Uma vez apresentada peça 

contestatória, no prazo legal, certifique-se e dê-se vista dos autos a parte 

autora para, querendo, impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias. Para a 

realização da perícia médica, desde já, NOMEIO como perita-médica, 

independentemente de compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva 

Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 

100, Bairro Centro, Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail 

gastrocentromt@hotmail.com, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 32946 Nr: 3552-79.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuzeli Mendes Barbalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574, 

Giuseppe Zampieri - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimar o advogado do autor que foi expedido Alvará Eletrônico nº 

403899-1/2018, referente a valores depositados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256335 Nr: 212-78.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cinthia Gracielli de Oliveira, KCdOG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do requerente de que foi designado para o dia 

17/07/2018 as 13:45 horas para a realização da audiência designada, 

devendo comparecer devidamente acompanhado da autora e de suas 

testemunhas, cujo o rol deverá ser apresentado no prazo de cinco dias 

antes da audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256990 Nr: 481-20.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nério Gomes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do requerente de que foi designado para o dia 

17/07/2018 as 13:30 horas horas para a realização da audiência 

designada, devendo comparecer devidamente acompanhado da autora e 

de suas testemunhas, cujo o rol deverá ser apresentado no prazo de 

cinco dias antes da audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 30246 Nr: 657-48.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Severina Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelmo Góes Emerick - 

OAB:10904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor de que foi expedido Alvara Eletronico nº 

402244-0/2018 do valor depositado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 205726 Nr: 1130-24.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ari Inácio Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - OAB:11574, 

Giuseppe Zampieri - OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor que foi expedido Alvará Eletrônico nº 

403852-5/2018, referente a valores depositados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 97356 Nr: 147-64.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José Aparecido Vilarva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574, 

Giuseppe Zampieri - OAB:10.603, Iza Márcia Costa - OAB:10834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor de que foram expedidos Alvaras Eletronicos 

nºs 400125-7/2018 e 400128-1/2018 dos valores depositados nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 135763 Nr: 2363-61.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudinei Custódio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lécio Pneus Ltda, Banco Citibank S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ribeiro Negrão - 

OAB:4632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:OAB/ MT 13604-A

 Intimar o advogado da parte requerida Banco Citibank s.a. para pagar o 

débito no valor de R$ 169.045,57, no prazo de 15 dias, acrescido das 

custas processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, bem como honorários advocatícios 

arbitrados no mesmo patamar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239006 Nr: 2260-78.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia de Souza Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que dê prosseguimento no feito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 135763 Nr: 2363-61.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudinei Custódio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lécio Pneus Ltda, Banco Citibank S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ribeiro Negrão - 

OAB:4632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:OAB/ MT 13604-A

 Intimar o advogado da parte requerida Banco Citibank s.a. para pagar o 

débito no valor de R$ 169.045,57, no prazo de 15 dias, acrescido das 

custas processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, bem como honorários advocatícios 

arbitrados no mesmo patamar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 3394 Nr: 253-17.1996.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO NUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que efetue o deposito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de Remoção. 

Devendo emitir as guias no site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) 

no banner emissão de guias. Enviando o comprovante de deposito para 

posterior cumprimento do mandado. Informo que a efetivação do 

pagamento da guia se dará até 48 horas do efetivo recolhimento. Bem 

como intimá-lo para que compareça nesta 2ª vara para assinar o auto de 

Adjudicação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 221047 Nr: 3703-35.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estefania Alves de Freitas, Egnaldo de Freitas 

Tiago, Egnomar de Freitas Tiago, Emilia Alves Ferreira de Freitas, Otaide 

Trento Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482, Sélio Soares de Queiróz - OAB:8470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilson Tomaz da Silva Junior 

- OAB:23151/O, Sélio Soares de Queiróz - OAB:8470, Selio Soares 

de Queiroz - OAB:8470/MT

 Intimar o(a) advogado(a) da parteexecutada para providenciar o 

recolhimento de guia de distribuição de carta precatória, que será 

encaminhada à comarca Chapada dos Guimarães/MT com a finalidade de 

penhora e avalicação do bem indicado às fls. 210, devendo juntar aos 

autos os originais das guias e comprovantes de recolhimento, para 

posterior envio a comarca deprecada, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 698 Nr: 385-40.1997.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARG, CRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056, Saionara Mari - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - OAB:2.935-A

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 352, cujo teor/dispositivo transcrevo:"Assim sendo, diante da 

inexistência de bens passíveis de penhora de titularidade dos executados, 

determino a suspensão do presente feito, pelo prazo de 01(um) ano, com 

supedâneo no artigo 921, III do Código de Processo Civil. Escoado o prazo 

da suspensão sem manifestação do exequente, arquive-se, nos termos 

§2º do mesmo dispositivo legal."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 221047 Nr: 3703-35.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estefania Alves de Freitas, Egnaldo de Freitas 

Tiago, Egnomar de Freitas Tiago, Emilia Alves Ferreira de Freitas, Otaide 

Trento Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482, Sélio Soares de Queiróz - OAB:8470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilson Tomaz da Silva Junior 

- OAB:23151/O, Sélio Soares de Queiróz - OAB:8470, Selio Soares 

de Queiroz - OAB:8470/MT

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 238, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Considerando-se que a Carta Precatória 

expedida à fl. 228 fora devolvida pelo Juízo Deprecado sem o devido 

cumprimento ante a ausência de recolhimento de diligência por parte do 

Banco exequente, conforme se infere à fl. 234/234-vº, expeça-se nova 

missiva à Comarca de Chapada dos Guimarães/MT para que proceda com 

a penhora e avaliação judicial do imóvel ofertado como garantia à fl. 210, 

grafando nossas homenagens. No mais, cumpra-se o remanescente da 

decisão de fl. 220."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256521 Nr: 304-56.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Lira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 56, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:" Fixo como questão controvertida o lapso 

temporal de atividade rurícola, por consectário, se este de fato exerceu 

tais atividades. Desta forma, declaro o feito saneado.

No que tange à prova testemunhal cabível ao caso em voga eis porque a 

defiro. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de julho 

de 2018, a realizar-se às 14h15, devendo as partes depositar o rol de 

testemunhas no prazo de cinco dias antes da sua realização (art. 450 do 

NCPC), determinando, ainda, o comparecimento pessoal da parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 215423 Nr: 2923-95.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jakson Antunes Cabral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do autor de que foi expedido Alvara Eletronico nº 

402334-P/2018 do valor depositado nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 130462 Nr: 1451-64.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCRS, MCRS, AdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA DAS GRAÇAS VIEIRA 

BARCELOS - OAB:245363

 Intimar a advogada da parte executada sobre a R. Decisão de fls. 145, 

cujo teor transcrevo:"Manifeste-se a exequente à respeito da petição de 

fls. 129 e seguintes, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 04 de maio de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 27001 Nr: 901-11.2007.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivonete Gomes de Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelmo Góes Emerick - 

OAB:10904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor de que foi expedido Alvara Eletronico nº 

402314-5/2018 do valor depositado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256194 Nr: 138-24.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivete Aparecida Gasparelo Volpato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdinei Rodrigues Salgueiro - 

OAB:14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 77, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Fixo como questão controvertida o lapso 

temporal de atividade rurícola, por consectário, se este de fato exerceu 

tais atividades. Desta forma, declaro o feito saneado.

No que tange à prova testemunhal cabível ao caso em voga eis porque a 

defiro. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17/07/2018, 

a realizar-se às 14h00, devendo as partes depositar o rol de testemunhas 

no prazo de cinco dias antes da sua realização (art. 450 do NCPC), 

determinando, ainda, o comparecimento pessoal da parte autora."
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 129222 Nr: 1313-97.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Henis Arruda da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBM - Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834, Sarah Caroline Mendes Pinheiro - OAB:16008, Viviane 

Souza do Couto - OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 Intimar o advogado do exequente para se manifestar nos autos no prazo 

de 05 dias, uma vez que fluiu o prazo de suspensão determinado às fls. 

243.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 240400 Nr: 3095-66.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Amancio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Tomaz da Silva Junior - 

OAB:23.151, Selio Soares de Queiroz - OAB:8470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre o r. despacho de fls. 108, cujo 

teor transcrevo:"Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região. Em nada sendo requerido pelas 

partes no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas 

anotações necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 25652 Nr: 150-24.2007.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lucia de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8.969 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor de que foi expedido Alvara Eletronico nº 

402284-P/2018 do valor depositado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254194 Nr: 5296-94.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janaina Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SANTOS DE PAULA - 

OAB:20135/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte requerente de que foi designado para o dia 

17/07/2018 as 13:15 horas para a realização da audiência designada, 

devendo comparecer devidamente acompanhado da autora e de suas 

testemunhas, cujo o rol deverá ser apresentado no prazo de cinco dias 

antes da audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 233648 Nr: 3998-38.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silas do Amaral dos Santos - ME, Silas do 

Amaral dos Santos, Maria José Pinto, Fátima Viana Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosiane Pereira dos Santos 

- OAB:21.789, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14862

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. sentença 

de fls. 130, cujo teor/dispositivo transcrevo: "Pelo exposto, com 

fundamento no inciso III do artigo 487, “b” do NCPC, HOMOLOGO a 

autocomposição derradeira em todos os seus termos e cláusulas e 

SUSPENDO o presente feito até que se dê cumprimento integral ao acordo 

entabulado. Consigno ainda que em caso de descumprimento do aludido 

acordo, as partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para 

eventual execução. Condeno os executados ao pagamento de custas e 

despesas processuais."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 206063 Nr: 1173-58.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailton Peres da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reiterando os termos do DJE nº 10235 disponibilizado em 12/04/2018, 

para intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no 

prazo legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de 

Alvará Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 32955 Nr: 3558-86.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Baptista Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574, 

Neula de Fátima Miranda - OAB:6.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor de que foram expedidos Alvarás Eletrônicos 

nºs 403912-2/2018 e 403921-1/2018 dos valores depositados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 145305 Nr: 4137-29.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Izolina Simão Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - 

OAB:11283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte 141 para fornecer o atual e correto endereço 

do autor, tendo em vista a certidão do Oficial do Justiça de fls. 54, cujo 

teor transcrevo: " Certifico eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao r. 

mandado, dirigi-me a Curvelandia e lá no endereço mencionado fui 

informado pela Sra. MARINALVA OLIVEIRA que sua mãe IZOLINA SIMÃO 

OLIVEIRA mora na cidade de Cuiabá-MT, porém a mesma comparecerá no 

escritório de Dr. ARNALDO DE SOUZA para fazer acerto com o causídico. 

Dou fé."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 230460 Nr: 2045-39.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo José Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Maman Dorigatti - 

Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10603

 Intimar o advogado do requerido de que foi expedido Alvara Eletronico nº 

402341-2/2018 do valor depositado nos autos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 23451 Nr: 726-51.2006.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Agamenon Antonio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor de que foi expedido Alvara Eletronico nº 

402322-6/2018 do valor depositado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 228207 Nr: 850-19.2015.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mailza de Lima Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10603

 Intimar o advogado da parte autora para fornecer o atual e correto 

endereço do autor, tendo em vista a certidão do Oficial do Justiça de fls. 

56, cujo teor transcrevo: "Em cumprimento ao Mandado de Intimação, nos 

autos supra, diligenciei no dia 09/05/2018, na cidade de Curvelândia, 

termos desta Comarca e DEIXEI DE INTIMAR a embargada MAILZA DE LIMA 

OLIVEIRA, conforme constata-se no mandado não possui o nome da 

comunidade e nem ponto de referência onde a embargada possa ser 

encontrada, sendo assim, diligenciei junto a moradores daquele município 

dentre eles o Sr. Dorian e o Sr. Cleber e ambos informaram 

desconhecê-la. Ante o que preconiza o Art. 674, § 2º do CNGC, devolvo a 

Central de Mandados para os devidos fins. Dou fé. "

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 235053 Nr: 184-81.2016.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias José dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Davi Pereira Alves - Procurador 

Federal - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11574, Giuseppe Zampieri - OAB:10.603

 Intimar o advogado do embargado de que foi expedido Alvara Eletronico 

nº 402257-2/2018 do valor depositado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 180254 Nr: 1055-19.2013.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Oliveira Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 Intimar o advogado do autor de que foi expedido Alvará Eletrônico nº 

403948-3/2018 dos valores depositados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 154509 Nr: 934-25.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesar Porto Chavarelli, Rita de Cassia 

Saravi Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do exequente para se manifestar nos autos, uma vez 

que fluiu o prazo de suspensão outrora requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239357 Nr: 2442-64.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D F Manoel Pneus ME, Douglas Ferreira Manoel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 172, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:" Determino que o exequente anexe ao 

processo uma única planilha atualizada do débito com o valor total devido, 

em 15 (quinze) dias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 243659 Nr: 4759-35.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clinton Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clinton Ferreira da Silva - 

OAB:22335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor que foi expedido Alvará Eletrônico nº 

403908-4/2018, referente a valores depositados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 141558 Nr: 3307-63.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marin da Boa Morte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor de que foi expedido Alvara Eletrônico nº 

403849-5/2018, referente aos valores depositados nos presentes autos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 642 Nr: 289-25.1997.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON CEZAR PEREIRA DOS SANTOS, José 

Benedito Garcia, Aparecida Machado da Silva Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 

LOPES - OAB:3675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 289-25.1997.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Estado de Mato Grosso

EXECUTADO(A, S): NILTON CEZAR PEREIRA DOS SANTOS e José 

Benedito Garcia e Aparecida Machado da Silva Garcia
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CITANDO(A, S): Executados(as): Aparecida Machado da Silva Garcia, 

Cpf: 59010967891 Filiação: , brasileiro(a), casado(a), do lar, Endereço: 

Rua Paulo Mendonça, Nº 685, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

Executados(as): José Benedito Garcia, Cpf: 59010967891, Rg: 6.265.935 

SSP SP Filiação: , brasileiro(a), casado(a), comerciante, Endereço: Rua 

Paulo Mendonça, Nº 685, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

Executados(as): Nilton Cezar Pereira dos Santos Filiação: , brasileiro(a), , 

Endereço: Rua Ricardo Druzian Gallo, 645, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 26/08/2003

VALOR DO DÉBITO: R$ 29.283,39

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Caroline da Silva Cruz de Sá, Analista 

Judiciário, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 15 de maio de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249599 Nr: 2869-27.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourival de Lima Passos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros S/A, Kirton Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:6611/MS, Lucimar Cristina Gimenez Cano - OAB:8506-A, 

Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A

 Intimar o advogado da parte requerida para apresentar alegações finais, 

no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 130462 Nr: 1451-64.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCRS, MCRS, AdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA DAS GRAÇAS VIEIRA 

BARCELOS - OAB:245363

 Código 130462

Trata-se de Ação de execução de alimentos proposta por Maicon Correira 

Rojas Silverio e Marlon Correira Rojas Silverio, menores impúberes, 

devidamente representados por sua genitora Aparecida da Silva 

Corerreira, em desfavor de Samir Rojas Silverio, aviada com escopo de 

obter tutela judicial específica, sendo que o feito tramitou regularmente 

conforme preceitos da legislação de regência, entrementes, 

derradeiramente, às fls. 119/121, as partes pugnaram pela homologação.

Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo.

Pelo exposto, com fundamento no inciso III do artigo 487, “b” do NCPC, 

HOMOLOGO a autocomposição derradeira em todos os seus termos e 

cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de mérito.

Considerando que o requerente é beneficiário da Justiça Gratuita, isento 

de custas e despesas processuais bem como os honorários de 

sucumbência.

 Consigno ainda que em caso de descumprimento do aludido acordo, as 

partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para eventual 

execução.

 Tendo em vista que as partes pactuaram pela desistência do prazo 

recursal, aguarde-se o transito em julgado, após arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

 Mirassol D’ Oeste - MT, 26 de janeiro de 2017.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 130462 Nr: 1451-64.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCRS, MCRS, AdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA DAS GRAÇAS VIEIRA 

BARCELOS - OAB:245363

 Código 130462

Como é cediço, a Justiça brasileira tem alçado novos caminhos no sentido 

de implementar e desenvolver mecanismos de solução de controvérsias 

chamados de meios consensuais de conflito, como a mediação e a 

conciliação, visando justamente assegurar a todos o direito a solução dos 

litígios por meios adequados à sua natureza e peculiaridade. Nesse 

sentido, foi recentemente implantado nesta Comarca, o Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC - de forma a buscar, 

primordialmente, a conciliação entre as partes conflitantes.

 Assim sendo, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto no art. 2º 

da Ordem de Serviço n. 03/2012 – NPMCSC, determino que os presentes 

autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para que seja realizada a tentativa de conciliação entre as 

partes, o mais breve possível.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste - MT, 18 de outubro de 2016

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241274 Nr: 3545-09.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vegrande Máquinas Agricolas Ltda, Marcio 

Rodrigues Zacarkim, Marcelo Rodrigues Zacarkim, Walter Rodrigues 

Zacarkim, Eliane Rodrigues Zacarkim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3545-09.2016.811.0011 Código 241274

ESPÉCIE: Ação execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso- MT

PARTE REQUERIDA: Vegrande Máquinas Agrícolas Ltda e outros

INTIMANDO(A, S): Eliane Rodrigues Zacarkim, Cpf: 62988522120 Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Rua 28 de Outubro Nº 2481, Cidade: Mirassol 

D'oeste-MT ., Marcelo Rodrigues Zacarkim, Cpf: 69270899187 Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Rjua 28 de Outubro Nº 2481, Cidade: Mirassol 

D'oeste-MT., Marcio Rodrigues Zacarkim, Cpf: 69270902153 Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Rua 28 de Outubro 2481, Cidade: Mirassol 

D'oeste-MT., Vegrande Máquinas Agricolas Ltda, CNPJ: 00889654000207, 

brasileiro(a), Endereço: Rua 28 de Outubro, Nº 533, Bairro: Centro, Cidade: 

Mirassol D'oeste-MT., Walter Rodrigues Zacarkim, Cpf: 69270880168 

Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua 28 de Outubro Nº 2481, Bairro: 

Centro, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes acima qualificadas, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 
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pendentes, no valor de R$ 730,79 ( Setecentos e trinta Reais e setenta e 

nove centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do 

prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA 

de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas 

judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa 

ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC 

-TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, 

digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 16 de maio de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250691 Nr: 3375-03.2017.811.0011

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Posto City Ltda, Pereira da Silva & Ferreira da Silva 

Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Universidade de Credores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:140055/SP, Eduardo Alves Marçal - OAB:13.311, 

Fernando Freitas Fernandes - OAB:19.171, Helder Guimarães 

Mariano - OAB:18.941, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/O, 

LUANA AUXILIADORA FREITAS NEGRETT - OAB:21917, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:3.056, Ussiel Tavares da Silva Filho - OAB:3.150-A

 Intimar os advogados das partes sobre a sentença de fls. 1320/1321, 

cujo dispositivo transcrevo:"...Em face do exposto acima, da aprovação do 

plano pela assembleia, da inexistência de objeções em andamento e da 

concordância ministerial, CONCEDO a recuperação judicial das empresas 

POSTO CITY LTDA. E PEREIRA DA SILVA & FERREIRA DA SILVA LTDA. 

ME (art. 58 da Lei n 11.101/2005), nos termos do plano aprovado em 

assembleia (fls. 1303/1319), para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

 As empresas permanecerão em recuperação judicial até que sejam 

cumpridas todas as obrigações que se vencerem no próximo biênio, 

contados a partir desta data (art. 61), sendo que o descumprimento de 

qualquer das obrigações assumidas no plano de recuperação acarretará 

sua convolação em falência (??§ 1 do art. 61, Lei 11.101/2005). ..."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 238084 Nr: 1807-83.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Clementino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:140055/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do exequente para que readéque o cálculo do valor 

executado aos termos enunciados naquele decreto sentencial, em 15 

(quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000545-13.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ILSE BEHM STROLISCHEIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

EDNA EDERLI COUTINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000545-13.2018.8.11.0011. 

AUTOR: ILSE BEHM STROLISCHEIM RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 

Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Ilse Behm 

Strolischeim em face do Estado de Mato Grosso, na qual colima a 

condenação deste último à obrigação de fazer consistente no 

fornecimento do medicamento de alto custo denominado “Arimidex”, 

mensalmente, pelo prazo de cinco anos, por ser portadora de Câncer de 

Mama (CID-10 C50.9), fixando como valor da causa a importância de R$ 

57.009,00 (cinquenta e sete mil e nove reais), equivalente ao custo do 

tratamento pelo prazo acima assinalado. Pois bem. Tem-se que no 

presente caso, por se tratar de ação visando a compelir o Estado de Mato 

Grosso ao fornecimento de medicamento pelo tempo que for necessário 

ao seu tratamento, não é possível precisar qual o real conteúdo 

econômico da relação jurídica, por ser incerto o período pelo qual a autora 

necessitará fazer uso de tal medicação, não sendo, portanto, aplicável o 

art. 292, do Código de Processo Civil. Na hipótese de impossibilidade de 

apuração do correto valor da causa, este deverá ser estabelecido por 

estimativa, observando-se sempre o critério da razoabilidade, de acordo 

com as lições de Humberto Theodoro Júnior: O valor da causa não 

corresponde necessariamente ao valor do objeto imediato material ou 

imaterial, em jogo no processo, ou sobre o qual versa a pretensão do 

autor perante o réu. É o valor que se pode atribuir à relação jurídica que se 

afirma existir sobre tal objeto. (...) Determina-se, portanto, o valor da 

causa apurando-se a expressão econômica da relação jurídica imaterial 

que o autor quer opor ao réu. O valor do objeto imediato pode influir nessa 

estimativa, mas nem sempre será decisivo. Há, outrossim, aquelas causas 

que não versam sobre bens ou valores econômicos, e ainda os que, 

mesmo cogitando de valores patrimoniais, não oferecem condições para 

imediata prefixação do seu valor. Em todos esses casos, haverá de 

atribui-se, por simples estimativa, um valor à causa, já que, em nenhuma 

hipótese, a parte é dispensada do encargo de atribuir um valor à demanda. 

[...] E não se mostra razoável a fixação do valor dado à causa ao 

correspondente fornecimento do medicamento postulado pelo prazo de 

cinco anos, porquanto a inicial não veio instruída com documentos que 

evidenciassem que esse seria o período que a autora necessitaria do 

remédio, ainda mais sendo portadora de câncer de mama. E ao permitirmos 

tomar como parâmetro o prazo aleatório de cinco anos poder-se-ia 

questionar porque não considerarmos um prazo superior ou inferior. 

Outrossim, o preço do medicamento, neste ínterim, possivelmente sofrerá 

modificações para mais ou para menos. Nessa toada, mostra-se eficiente 

a fixação do valor da causa ao equivalente ao fornecimento do 

medicamento pelo prazo de um ano, respaldada em uma interpretação 

analógica do art. 292, §1º do Código de Processo Civil, que reza o 

seguinte: Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, 

tomar-se-á em consideração o valor de umas e outras. O valor das 

prestações vincendas será igual a uma prestação anual se a obrigação 

for por tempo indeterminado, ou por tempo superior a 1 (um) ano; se por 

tempo inferior, será igual à soma das prestações. Assim sendo, com 

escopo no art. 292, §3º do Código de Processo Civil, corrige-se, de ofício, 

o valor da causa para o correspondente a uma prestação anual, tendo em 

vista que a obrigação é por tempo superior a um ano, que perfaz a quantia 

de R$ 11.401,68 (onze mil, quatrocentos e um reais e sessenta e oito 

centavos), valor equivalente ao duodécuplo do valor unitário do 

medicamento extraído do orçamento menos oneroso anexado ao 

processo. Perceba que o valor da causa pode ter reflexos sobre a 

competência, segundo as leis de organização judiciária. Nesse sentido, o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da Resolução n. 

004/2014/TP, atribuiu aos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública 

a competência para processar e julgar causas cujo valor seja no máximo 

de 60 (sessenta) salários mínimos, observada as restrições previstas no 

§ 1º do art. 2º, da Lei n. 12.153/2009 (art. 1º). As exceções legais retro 

mencionadas estão elencadas no art. 2º, da Lei n. 12.153/2009, quais 

sejam: I - as ações de mandado de segurança, de desapropriação, divisão 

e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções 

fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – 

as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e 

Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as 

causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão 

imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a 

militares. De ver-se, portanto, que a lide em questão não se enquadra nas 

exceções legais previstas pela referida lei federal. Para além disso, as 

partes são legítimas para litigar perante o Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca, porquanto encontram-se discriminadas no art. 5º 

da Lei 12.153/09, verbis: Art. 5o. Podem ser partes no Juizado Especial da 

Fazenda Pública: I – como autores, as pessoas físicas e as 
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microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei 

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; II – como réus, os 

Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como 

autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, o que, de 

fato, afasta a competência deste Juízo para processar e julgar o feito. 

Ressalte-se que o posicionamento em questão passou a ser adotado 

somente agora, pois com a implantação do Processo Judicial Eletrônico - 

PJE nesta Comarca como único sistema de processamento de 

informações e prática de atos processuais, em substituição do Sistema 

PROJUDI, obviamente com a observância da ressalva prevista pelo art. 2º, 

da Portaria 396/2018-PRES, a tramitação do processo naquele Juízo terá a 

mesma celeridade deste. À vista disso, DECLINO a competência para 

processar e julgar o presente feito para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca, devendo o presente feito ser redistribuído para lá, 

IMEDIATAMENTE. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 16 de maio 

de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000262-87.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO SILVA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 20/06/2018 Hora: 16:30 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-64.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta comprovante de 

endereço válido da parte autora, uma vez que o acostado aos autos está 

em nome de terceiro, o qual apresenta uma declaração desacompanhada 

de documento de identificação. Assim, INTIME-SE o(a) douto(a) 

causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial, nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de indeferimento. Cumpra-se. Após, voltem-me conclusos. Mirassol 

D’Oeste/MT, 08 de maio de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-72.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verificam-se defeitos e irregularidades 

nos termos da inicial, visto que não consta comprovante de endereço da 

parte autora. Assim, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar ou a complementar a petição inicial, nos 

termos do art. 321 do NCPC, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Após, 

voltem-me conclusos. Mirassol D’Oeste/MT, 07 de maio de 2018. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-87.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CIZI SOARES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Vistos, etc. Considerando que a parte autora, devidamente 

intimada para emendar a inicial, quedou-se inerte, conforme certidão retro, 

indefiro a petição inicial e extingo o feito sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas ou 

despesas processuais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Mirassol 

D’Oeste/MT, 09 de maio de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000294-92.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE FURTUOSO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta comprovante de 

endereço válido da parte autora, uma vez que o acostado aos autos está 

em nome de terceiro, sem comprovação de vínculo. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial, nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de indeferimento. Cumpra-se. Após, voltem-me conclusos. Mirassol 

D’Oeste/MT, 11 de maio de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000532-14.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GALDINA DE OLIVEIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 29/08/2018 Hora: 17:00 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000535-66.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

USCREY ROGER PEREIRA REIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 499 de 806



audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 29/08/2018 Hora: 17:30 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000264-57.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROSA BARBOSA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verificam-se defeitos e irregularidades 

nos termos da inicial, visto que não consta comprovante de endereço da 

parte autora. Assim, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar ou a complementar a petição inicial, nos 

termos do art. 321 do NCPC, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Após, 

voltem-me conclusos. Mirassol D’Oeste/MT, 07 de maio de 2018. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-42.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO APARECIDO LEONARDI SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 26/06/2018 Hora: 13:30 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 236475 Nr: 977-20.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izaias Antonio Leme

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS Nº 977-20.2016.811.0011 código 236475

ESPÉCIE: Ação Penal

 AUTOR(ES): O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): Izaias Antonio Leme

INTIMANDO: Réu: Izaias Antonio Leme, Cpf: 93738269134, Rg: 1409508-4 

SSP MT Filiação: Geraldo Antonio Leme e de Maria Alice de Moraes Leme, 

data de nascimento: 04/01/1979, brasileiro(a), natural de Bela vista do 

paraiso-PR, solteiro(a), serviços gerais / aposentado, Endereço: em lugar 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença de fls. 72/79, proferida 

nos autos e a seguir transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na denúncia para CONDENAR o réu IZAÍAS ANTÔNIO LEMES, 

devidamente qualificado nos autos, como incursos nas sanções do artigo 

171, caput, do Código Penal. Passo a dosar individualmente a pena a ser 

aplicada ao réu, nos termos do art. 68 do Código Penal. Em atenção ao 

disposto no art. 59 do Código Penal verifico que o delito apresentou 

culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de 

reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não é possuidor de maus 

antecedentes; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta 

social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de sopesá-los; o 

motivo do crime restringiu-se à vontade de obter vantagem indevida, em 

prejuízo alheio, induzindo a vítima em erro, o qual já é punido pela própria 

tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo; as circunstâncias do delito 

estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; as 

consequências do crime foram normais à espécie, consistindo no 

resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a circunstância não 

merece valoração negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para 

a prática do crime. Desta forma, fixo a pena-base em 01 (um) ano de 

reclusão. Vislumbro a existência da circunstância atenuante prevista no 

art. 65, III, “d”, do CP (confissão), mas considerando que a pena base 

restou fixada no mínimo legal, não será aqui valorada. Considerando a 

inexistência de circunstâncias agravantes, causas de diminuição ou 

aumento de pena, fica o réu definitivamente condenado a 01 (um) ano de 

reclusão. Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao 

princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 10 (dez) 

dias-multa, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

vigente à data dos fatos. O regime de cumprimento da pena será o aberto, 

nos termos do art. 33, §2º, “c”, e §3º do Código Penal, visto que a pena 

fixada é inferior a quatro anos e o réu não é reincidente, bem como 

considerando que as circunstâncias judiciais lhes são favoráveis. Estando 

preenchidos os pressupostos legais, substituo a pena do condenado por 

uma restritiva de direito, a ser especificada pelo Juízo das Execuções 

Penais em audiência admonitória, com base no art. 44 do Código Penal. 

Havendo a substituição, não há falar em suspensão condicional da pena 

(art. 77, III, do CP). O réu poderá recorrer em liberdade, tendo em vista que 

o regime de cumprimento da pena fixado foi o aberto. Deixo de condenar o 

réu nas custas e despesas processuais. Oportunamente, após o trânsito 

em julgado, tomem-se as seguintes providências: a) Lance o nome do réu 

no rol dos culpados; b) Expeça-se guia de execução definitiva do 

condenado; c) Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código 

Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, 

comunicando-o sobre esta decisão; d) Oficie-se ao órgão estadual de 

cadastro de dados sobre antecedentes, inclusive ao INFOSEG, 

fornecendo as informações sobre este decisório. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 18 de janeiro de 

2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Glaucia Helena M. 

Fernandes, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 15 de maio de 2018.

Luiz Flávio dos Reis Lemes

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 248371 Nr: 2327-24.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Araújo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wanderley Lopes Conceição 

- OAB:14000

 PROCESSO/CÓD. Nº 248371 Vistos, etc.Trata-se de execução penal em 

que figura como reeducando SEBASTIÃO ARAÚJO DA SILVA.Cálculo de 

pena à fl. 162.Novas remições à fl. 166Vieram os autos conclusos.É o 

relato do necessário. Decido.Apreciando os autos, noto que o reeducando 

preenche as exigências de caráter subjetivo, conforme afirmado pelo 

agente penitenciário Lindomar de Almeida Coutinho Lira à fl. 165, assim 
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como o objetivo, conforme exsurge do cálculo de pena à fl. 162 e novas 

remições à fl. 166, fazendo jus ao benefício na forma do art. 112 da Lei 

7.210/1984, porquanto inexistem óbices legais para tanto. Assim sendo, 

verifico que não há qualquer elemento desfavorável à progressão do 

reeducando, de tal sorte que sua concessão é inarredável pelo contido 

nos autos, porém, frente à ausência de estabelecimento adequado nesta 

comarca, não podendo o reeducando ser penalizado pela inoperância 

estatal em criar os estabelecimentos a que se refere o art. 35, § 1º, do 

Código Penal e art. 91 da Lei 7.210/1984, (...)externo, ou a frequentar 

curso supletivo profissionalizante, de instrução de ensino médio ou 

superior, na dicção do § 2º do mesmo dispositivo, devendo se recolher 

durante o período noturno na sua residência, conforme dito anteriormente. 

Ex positis, com espeque no art. 35, § 2º, do CP, c/c artigos 66 (inciso III, 

alínea b) e art. 112, ambos da Lei 7.210/1984, DETERMINO a transferência 

do condenado SEBASTIÃO ARAÚJO DA SILVA do regime fechado para o 

semiaberto, mediante as seguintes condições, sob pena de revogação do 

vertente benefício, circunstâncias estas que constarão do Alvará de 

Soltura:A) Submeter-se a monitoramento eletrônico, mediante o uso de 

tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas 

pertinentes(...)Cumpra-se, com a MÁXIMA URGÊNCIA.Mirassol 

D’Oeste/MT, 15 de maio de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254433 Nr: 5380-95.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorivan Palmeiras de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos intimando o douto advogado do reeducando para que no 

prazo de 5 (cinco) dias manifestar acerca do cálculo de pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 82836 Nr: 2712-35.2009.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zerly Celestino da Silva, Denis Marcio Basto 

Pereira, Eurico Furtado Mendonça Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DE SA PEREIRA - 

OAB:5286/B, José Batista Filho - OAB:13696-A, Valmir Burdz - 

OAB:2086

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos às partes para retificação ou ratificação das alegações 

finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 245066 Nr: 575-02.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinete Oliveira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo de Oliveira Assis - 

OAB:11.826

 Intimação do advogado da ré que foi expedida Carta Precatória para a 

Comarca de Cáceres, para Interrogatório da ré e Inquirição das 

Testemunhas.

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 105313 Nr: 3464-92.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Egon Hoepers Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Massey Ferguson Administradora de 

Consórcios Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Piacentini - 

OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM BEHLING PEREIRA 

DA LUZ - OAB:207648

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO estes com a finalidade de 

proceder a INTIMAÇÃO da Parte Requerente para manifestar nos autos no 

prazo de 15 (quinze)dias, conforme decisão a seguir transcrita: Vistos em 

correição, etc.

De proêmio, cumpra-se a decisão proferida nos autos em apenso, 

efetuando a juntada da Impugnação ao Incidente de Falsidade (original) de 

fls. 356/359 dos autos de Código n. 71952 nos presentes autos.

 Após, INTIME-SE a parte Requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifestar nos autos acerca da impugnação apresentada pela 

Requerida Massey Ferguson Administradora de Consórcios Ltda e da 

manifestação de fls. 17, requerendo o que entender de direito.

 Em seguida, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 74635 Nr: 3165-57.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francys Ricardo Menegon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ediberto Class, Leni Adolfo Claas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Albino Carlos Krizizanowski - 

OAB:7.231, Francys Ricardo Menegon - OAB:13640-A, Jorge 

Antonio Krizizanowski - OAB:MT15.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie a 

complementação da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 275,00 

(duzentos e setenta e cinco reais), no prazo de 05 (cinco) dias, mediante 

a expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 73085 Nr: 1604-95.2013.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Faruk de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANI DE MORAES - OAB:12283, 

Wandré Pinheiro de Andrade - OAB:MT 17.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT 20.495-A

 Nos termos da legislação vigente, em cumprimento a decisão de fl. 126, 

procedo a CITAÇÃO da Parte Embargada/Exequente (BANCO DO BRASIL 

S/A), através de seu advogado, para manifestar em 15 (quinze)dias, 

conforme determinado em parte da decisão a seguir transcrita: Processo 

n. 1604-95.2013.811.0086 - Código n. 73085. L. Apolo 10792.

Vistos em correição, etc.

Trata-se Ação de Embargos à Execução proposta por Paulo Faruk de 

Moraes em desfavor do Banco do Brasil S.A., em razão da Ação de 

Execução por este proposta, nos termos dos autos do Processo n. 

714-30.2011.811.0086 – Código n. 49634.
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Sustenta o Embargante na exordial, que a parte Embargada promove em 

seu desfavor Ação de Execução diante do descumprimento da obrigação 

disposta nas Cédulas de Produto Rural n. 21/97343-1 e 21/97989-8...

... Diante do exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo aos 

presentes Embargos à Execução, forte no art. 919, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Nos termos do art. 920, I, do Código de Processo Civil, ouça-se a parte 

Embargada para que, querendo, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

apresente impugnação.

 Por medida de economia processual, a norma não exige a citação da 

parte Embargada (Exequente), mas apenas sua ouvida em 15 (quinze) 

dias, a qual pode realizar-se na pessoa do Advogado constituído nos 

autos da Ação de Execução, via DJE.

De mais a mais, intime-se a parte Embargante para fins de acostar aos 

autos cópia das peças processuais relevantes, porquanto tratam-se de 

documentos indispensáveis, a teor do art. 914, § 1°, do Manual de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 80029 Nr: 3176-52.2014.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco JBS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Clemente Juvenal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Regis dos Reis - 

OAB:390.988 / SP, Fabio Teixeira Ozi - OAB:SP 172.594, Fernando 

Simão - OAB:MT 10.066-B, Flavio Pereira Lima - OAB:SP 120.111, 

Lígia Chaves Martines Fernandes - OAB:391.098 / SP, Thamires 

Hohenberger Mafissoni - OAB:MT 18783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel de Orleans e 

Bragança - OAB:282.419/SP, Pedro Marinho Nunes - 

OAB:342.373/SP, Renato Caldeira Grava Brazil - OAB:SP 305.379, 

Sergio Bermudes - OAB:33.031/SP

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO os presentes autos com a 

finalidade de proceder a INTIMAÇÃO das partes de parte do edital a seguir 

transcrito, o qual designou data da 2ª praça: "EDITAL DE 2º 

LEILÃO/PRAÇA E INTIMAÇÃO

Leilão Simultâneo – Presencial e Eletrônico

AUTOS Nº 3176-52.2014.811.0086 Código: 80029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial - Carta Precatória Cível extraída 

do Processo nº 0140783-19.2012.8.26.0100 da 37ª Vara Cível do Foro 

Central da Comarca de São Paulo do Estado de São Paulo

 EXEQUENTE: BANCO ORIGINAL DO AGRONEGÓCIO S/A nova 

denominação social do Banco JBS S/A (CNPJ Nº 09.516.419/0001-75)

EXECUTADO(S): MILTON CLEMENTE JUVENAL (CPF 640.518.628-87)

ADVOGADO(S) DO(S) EXECUTADO(S): Dr. Sergio Bermudes, OAB/SP nº. 

33.031; Dr. Pedro Marinho Nunes, OAB/SP n. 342.373-A; Dr. Gabriel de 

Orleans e Bragança, OAB/SP n. 282.419-A; Dr. Renato Caldeira Grava 

Brazil, OAB/SP n. 305.379; Dr. João Lucas Pascoal Bevilacqua, OAB/SP n. 

357.630; Dr. Geraldo Carlos Oliveira, OAB/MT 4.032.

DATA DE DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: Agosto de 2014.

VALOR PRIMITIVO DO DÉBITO: R$ 10.027.320,70 (dez milhões, vinte e 

sete mil, trezentos e vinte reais e setenta centavos) em abril de 2014.

VALOR DO DÉBITO ATUALIZADO: R$ 35.536.031,32 (Trinta e cinco 

milhões quinhentos e trinta e seis mil trinta e um reais e trinta e dois 

centavos) em 25 de abril de 2018.

PRIMEIRA PRAÇA: Já foi realizada no dia 05/12/2016 às 13h30min.

SEGUNDA PRAÇA: Dia 07/06/2018 às 13h30min, pela melhor oferta, 

exceto pelo preço vil, 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS PRAÇAS: Rua da Helicônias, Nº 444 N, 

Bairro Jardim das Orquídeas, Nova Mutum/MT - CEP 78450-000 e pela rede 

mundial de computadores através do site www.faleiloes.com.br.

DESCRIÇÃO DO BEM:

 Lotes de terras com a área de 2.647,42 has (dois mil seiscentos e 

quarenta e sete hectares e quarenta e dois ares), situado no lugar 

denominado Lote São Domingos I, neste município, configurados dentro 

dos seguintes rumos, medidas e confrontações ..."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 37632 Nr: 568-91.2008.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanderlei Pedro Elger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agco do Brasil, Banco de Lage Landen Brasil 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANI DE MORAES - OAB:12283

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Benetti Timm - 

OAB:170.628-A/SP, Rafael Bicca Machado - OAB:RS 44.096, Vivian 

Topal Pizarro - OAB:SP 183.263

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte autora, por meio de seu 

advogado, para que fique ciente da correspondência devolvida de fl. 402, 

cuja finalidade era a intimação pessoal do autor para comparecer a 

audiência de instrução designada para o dia 28/06/2018, às 13h30min, no 

fórum desta Comarca, requerendo o que entender de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 117020 Nr: 2341-25.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Juarez Machado, Neusa Terezinha 

Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 116336 Nr: 2013-95.2018.811.0086

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CTdNM-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFdCD, KFdP, PJPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberson Siqueira de Melo - 

OAB:MT 18.701

 Vistos. De início, recebo o aditamento a inicial e determino a inclusão de 

Kauany Vitória Cruz. Inicialmente, saliento que a medida específica de 

proteção de acolhimento institucional, prevista no artigo 101, inciso VII, é 

de imprescindível aplicação no caso em epígrafe, considerando que a 

criança KAUANY VITÓRIA CRUZ já está acolhida institucionalmente no Lar 

dos Girassóis desde o dia 21/04/2018, junto com sua genitora que também 

encontra-se abrigada no Lar dos Girassóis, evidenciando a ocorrência da 

situação descrita no artigo 98, inciso II, da Lei 8.069/1990. Nesse 

diapasão, realizo a sua aplicação da medida de proteção de acolhimento 

institucional, em caráter liminar, visto que configurados os requisitos do 

artigo 101, inciso VII, e seus parágrafos, e artigo 98, inciso II, ambos do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, em favor de KAUANY VITÓRIA 

CRUZ e determino o acolhimento da mesma do Lar dos Girassóis, até 

ulterior deliberação deste Juízo, para fins de: DETERMINAR a expedição da 

guia de abrigamento da infante KAUANY VITÓRIA CRUZ; DETERMINAR 

que o Centro de Referência Especializado e Assistência Social - CREAS 

proceda imediatamente com a elaboração do Plano Individual de 

Atendimento (art. 101, §§ 4º e 5º, do ECA) do menor; No mais, designo 

audiência concentrada para o dia 19/06/2018 às 10:00, com a oitiva dos 

técnicos do CREAS, oitiva da adolescente, dos genitores, do padrasto e 

da avó paterna desta. Intimem-se as partes e os interessados para 

comparecerem ao ato, assim como a equipe multidisciplinar e o Conselho 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 502 de 806



Tutelar. Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 112358 Nr: 7211-50.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE LEGUISAMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT 9.948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/07, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS para intimar a parte autora para, querendo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO E RESPOSTA A RECONVENÇÃO À CONTESTAÇÃO, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111633 Nr: 6864-17.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdomir Natal Ottoneli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/07, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS para intimar a parte autora para, querendo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111300 Nr: 6720-43.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marino Gustavo Galle

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/07, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS para intimar a parte autora para, querendo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87149 Nr: 3192-69.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO VANDERLEI ZMYSLONY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO FERNANDO MOTTA BONIN - 

OAB:331254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. O artigo 373, inciso I, do CPC, menciona que o ônus da prova 

incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de modo 

que o demandante sequer requereu a produção de prova pericial para 

demonstração de suas alegações, visto que é imprescindível para que 

fosse ao menos estimada a data da implementação de sua incapacidade 

definitiva. Por isso, não havendo que se falar em revisão da data de início 

do benefício de aposentadoria por invalidez, não há que se falar em 

valores devidos pelo INSS ao requerente, seja a título de 9% de diferença 

dos salários de benefício ou do adicional de 25% previsto no artigo 45 da 

Lei 8.213/1991, em caráter retroativo. Diante do exposto, e por tudo que 

nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação de cobrança e os 

pedidos contidos na petição inicial pelo requerente GILBERTO 

VANDERLEY ZMYSLONY, uma vez que não logrou comprovar fato 

constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Deixo de condenar o demandante 

em custas e honorários advocatícios, tendo em vista o benefício da 

Gratuidade da Justiça que lhe concedo nesta oportunidade. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

formalidades legais. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 24994 Nr: 56-31.1996.811.0086

 AÇÃO: Insolvência Requerida pelo Credor->Insolvência Civil->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inácio Ademir Krindges, Enéias Glauco Batistela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A - Agência de Rosário

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Barbosa de Lima - 

OAB:MT 7.690, Luis Felipe Lammel - OAB:MT 7.133, Vinicius 

Pereira Muller - OAB:MT 18.308, Wilson Rodrigues Fontelli - 

OAB:MT 8188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgar Biolchi - OAB:MT 

3.536-B

 Vistos.

Ante o erro material contido no auto de adjudicação e na carta de 

adjudicação de fls. 1868 e 1869, proceda-se à retificação da matrícula do 

imóvel, passando a constar o imóvel de matrícula n°. 407, do Primeiro 

Serviço Registral de Nova Mutum/MT, conforme previsto no item 09 do 

acordo de fls. 1821/1822.

Expeçam-se novo auto e nova carta de adjudicação, com as informações 

corretas.

Expeça-se ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Nova Mutum, 

esclarecendo que o imóvel objeto da adjudicação é aquele registrado sob 

a matrícula nº. 407, conforme consulta de fls. 1874/1875.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 74451 Nr: 2979-34.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vercedino Francisco Triches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Ribeiro - OAB:MT 

3.562-B

 Vistos.

Indefiro o pedido de inclusão de restrição de circulação do bem alienado 

através do sistema Renajud, uma vez que o pleito já foi apreciado na 

decisão de fls. 28/29.

Desse modo, intime-se a parte exequente a fim de, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o paradeiro do bem ou requerer o que de direito, nos termos 

do artigo 218, § 3°, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e tornem os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 86705 Nr: 2624-67.2011.821.0069

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDITE MARIA CASAGRANDE LAURINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Vicari - 

OAB:OAB/RS 28.555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS 

FORMULADOS PELA PARTE REQUERENTE, e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de determinar as seguintes 

providências: a) Determinar que o Instituto Nacional do Seguro Social – 
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INSS averbe em seu banco de dados os períodos de 27/08/1970 (fls. 27) 

até o dia 19/03/1982 e do dia 31/05/1986 a 22/04/1992, figurando a 

requerente JUDITE MARIA CASAGRANDE LAURINI como segurada 

especial na qualidade de trabalhadora rural, fazendo-se somar com o 

período em que contribuiu como trabalhadora urbana; b) CONDENAR o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a implantar a aposentadoria 

híbrida por tempo de contribuição, prevista no artigo 48, § 3° e artigo 52, 

da Lei 8.213/1991, em sua forma integral, tendo em vista que a segurada 

foi contribuinte por mais de 30 (trinta) anos, com as seguintes 

especificações: As prestações vencidas deverão ser corrigidas 

monetariamente pelo INPC, conforme artigo 41-A da Lei 8.213/1991, 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, segundo 

artigo 406 do Código Civil c/c artigo 161 do CTN. O requerido está isento 

de custas. Deverá o requerido suportar, não obstante, verba honorária em 

favor do procurador da requerente, no montante equivalente a 10% das 

verbas vencidas até esta sentença (CPC, art. 85, §2º e § 3°, e Súmula 111 

do STJ). Nada sendo requerido no prazo de 06 (seis) meses a partir do 

trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo do desarquivamento a pedido 

da parte. Não obstante, exclua-se do Relatório Estatístico das Atividades 

Forenses tão logo decorrido o prazo de 30 (trinta) dias do trânsito em 

julgado, sem qualquer impulso das partes. Sentença sujeita ao reexame 

necessário, nos termos do art. 496, do NCPC. Publique-se. Intime-se. 

Registre-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54236 Nr: 1722-08.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Sgarbi Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos. Analisando detidamente os autos, verifico que não foram 

alegadas matérias preliminares ou prejudiciais ao conhecimento do mérito 

na presente ação previdenciária, de modo que DOU O FEITO POR 

SANEADO. Nesse diapasão, fixo como ponto controvertido a condição da 

autora de segurada especial da previdência social, na modalidade de 

trabalho rural, a carência de tempo necessária e a implementação do 

requisito etário. Desta feita, ainda que as partes não tenham indicado que 

pretendiam a produção de prova testemunhal, reputo-a essencial ao 

julgamento do caso em apreço, motivo pelo qual designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 08/08/2018, às 14 h 00 min para oitiva 

das testemunhas indicadas pelas partes. Logo, consigno que as 

testemunhas arroladas pela parte autora deverão comparecer 

independentemente de intimação, conforme determina o artigo 455 do 

Novo Código de Processo Civil. Outrossim, as partes terão o prazo comum 

de 15 (quinze) dias para apresentar a qualificação das testemunhas que 

desejam ouvir em audiência, nos termos do artigo 357, § 4°, do CP, sob 

pena de preclusão. Intimem-se as partes. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 102092 Nr: 1518-85.2017.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Jaqueline Takuno de 

Arruda Muchagata - OAB:PR 74.539, CLAUDIO CAMARGO DE 

ARRUDA - OAB:14836-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De proêmio, consigno que a decisão de fls. 44/45 determinou a intimação 

do requerente para recolhimentos das custas processuais, sendo que à fl. 

46 o autor postulou pelo parcelamento das custas em seis parcelas 

mensais.

Desta feita, entendo que merece ser deferido o requerimento de 

parcelamento das despesas processuais, isso porque conforme prevê o 

artigo 98, § 6º, do Novo Código de Processo Civil, pode o juiz modular o 

benefício da assistência judiciária gratuita, considerando o alto valor a ser 

recolhido pela demandante.

Nesse sentido as lições de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

 “O juiz pode modular o benefício da assistência judiciária gratuita, 

limitando-o, apenas, a certos atos processuais (§ 5º) ou oferecendo, ao 

invés da gratuidade, o parcelamento das despesas processuais. (Novo 

Código de Processo Civil Comentado, 1ª Edição, pag. 183)”

Outrossim, assim preceitua o § 6º do artigo 98 do Novo Código de 

Processo Civil:

 “§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento.”

Desse modo, entendo pela modulação da assistência judiciária gratuita e, 

por consequência, defiro o parcelamento das despesas processuais em 

06 (seis) parcelas, com fulcro no artigo 98, § 6º, do Novo Código de 

Processo Civil.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário, inclusive as determinações 

anteriores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97688 Nr: 4880-32.2016.811.0086

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni, Sandro Lanzarini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gram Comércio de Produtos Agrícolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento 

das custas para distribuição da Carta Precatória expedida nos autos e/ou 

sua devida distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 107821 Nr: 4857-52.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mutum Comércio e Locação de Veiculos Ltda-ME, 

Marcio Gomes Moro, Maria Eliana Krajewski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francys Ricardo Menegon - 

OAB:MT 13.640-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/07, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS para intimar a parte autora para, querendo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 107765 Nr: 4826-32.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IONICS INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANGUARDA DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Dauwe - 

OAB:SC-15.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/07, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS para intimar a parte autora para, querendo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 112972 Nr: 272-20.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiane Frey Transportes - ME, Cristiane Frey

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Faccio Transporte Rodoviário LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Vanessa Puziski 

Rossarola - OAB:MT 16.914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/07, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS para intimar a parte autora para, querendo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 35615 Nr: 1945-34.2007.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilcelis Moreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Matrinchã Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Lima do Nascimento - 

OAB:MT 4651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a informação contida no aviso de recebimento de fls. 96, de que o 

requerente era desconhecido no endereço ali indicado, intime-se o autor 

por edital para requerer o prosseguimento da presente execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgamento e encaminhem-se 

os autos ao arquivo com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 113109 Nr: 346-74.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diego Fernandes Lima -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angela Vacari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gizeli Paulina Holz - 

OAB:22586/O, Oduvaldo Lopes Ferreira - OAB:MT 14.196 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/07, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS para intimar a parte autora para, querendo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 99545 Nr: 6011-42.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor veículos Ltda - Me, Iane Luisa Wonz 

Souza Alves, José Carlos Souza Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento 

das custas para distribuição da Carta Precatória expedida nos autos e/ou 

sua devida distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70487 Nr: 3032-49.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ceramica Cristofoletti Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neidir Aparecida Carneiro Couto-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Socolowski - OAB:SP 

274.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento 

das custas para distribuição da Carta Precatória expedida nos autos e/ou 

sua devida distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 40571 Nr: 3409-59.2008.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Velcir Bressan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, acerca do 

endereço localizado à fl. 108, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, no mesmo prazo, caso 

requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá comprovar nos autos 

o pagamento das custas de preparo e distribuição; b) de novo mandado, 

deverá providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97134 Nr: 4535-66.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eugeniusz Dziachan, Boleslau Dziachan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento 

das custas para distribuição da Carta Precatória expedida nos autos e/ou 

sua devida distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92550 Nr: 1550-27.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGES WILLIAN CENTENARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento 

das custas para distribuição da Carta Precatória expedida nos autos e/ou 

sua devida distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 103103 Nr: 2170-05.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JC MOTORS LTDA, Iane Luisa Wonz Souza 

Alves, José Carlos Souza Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 
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advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento 

das custas para distribuição da Carta Precatória expedida nos autos e/ou 

sua devida distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 99930 Nr: 178-09.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Krajewski & Cia Ltda, JONAS HENRIQUE 

MELDOLA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o último cálculo do débito referente a presente ação de 

execução consta de fl. 33 e foi apresentando no ano de 2017, verifico que 

o mesmo está desatualizado.

Assim, intime-se a parte exequente para trazer aos autos o cálculo 

atualizado da dívida no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 218, § 3º, do 

CPC, sob pena de extinção da execução.

 Decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e torne os 

autos conclusos.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95658 Nr: 3473-88.2016.811.0086

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberson Siqueira de Melo - 

OAB:MT 18.701

 Vistos.

Tendo em vista que a parte requerida manifestou interesse em transigir, 

designo audiência preliminar de conciliação para o dia 29/06/2018 às 

14:00, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos – 

CEJUSC.

Intimem-se as partes e seus advogados para comparecerem a referida 

audiência.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 41619 Nr: 984-25.2009.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleonice da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Moreira da Costa, Ladi Transportes 

Ltda, Lourdes Cecília Barea

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420, João Afonso Petenatti - OAB:MT 12.230-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 7.023-B

 Vistos.

Considerando que o feito em epígrafe não foi remetido à Defensoria 

Pública para manifestação, eis que a referida instituição patrocina os 

interesses do réu revel ANTÔNIO MOREIRA DA COSTA, abra-se vistas 

dos autos à Defensoria Pública para se manifestar sobre o laudo pericial 

de fls. 198/202 e requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 477, § 1°, do CPC.

Após, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 94960 Nr: 3015-71.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aços Mutum Ltda - EPP, Idu Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o último cálculo do débito referente a presente ação de 

execução consta de fl. 06 e foi apresentando no ano de 2016, verifico que 

o mesmo está desatualizado.

Assim, intime-se a parte exequente para trazer aos autos o cálculo 

atualizado da dívida no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 218, § 3º, do 

CPC, sob pena de extinção da execução.

 Decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e torne os 

autos conclusos.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 90579 Nr: 299-71.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vergilio Augusto Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Fernandes Mota de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento 

das custas para distribuição da Carta Precatória expedida nos autos e/ou 

sua devida distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 105856 Nr: 6051-24.2016.811.0086

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célio Brugnolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gram Comércio de Produtos Agrícolas Ltda, 

Vicente Aparecido Francisco Costa, Ilda Onesco Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Lanzarini - OAB:MT 

11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento 

das custas para distribuição da Carta Precatória expedida nos autos e/ou 

sua devida distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77380 Nr: 928-16.2014.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Eraldo Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento 

das custas para distribuição da Carta Precatória expedida nos autos e/ou 

sua devida distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95733 Nr: 3536-16.2016.811.0086

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 
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Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJ, VRdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberson Siqueira de Melo - 

OAB:MT 18.701

 Vistos.

Trata-se de MEDIDA DE PROTEÇÃO ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO em favor dos interesses de KAROLINA 

RAMALHO MARTINUSSI PRADO, JOÃO VICTOR CARMO DE SOUZA e 

IZAVELLY REGINA RAMALHO DE SOUZA, devidamente qualificados nos 

autos.

À fl. 69/70, o Ministério Público informou sobre a desnecessidade de 

prosseguimento da presente ação, ocasião em que requereu a extinção 

por perda do objeto.

 Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Decido.

Tendo em vista a desnecessidade do prosseguimento da presente ação, 

informado pelo Parquet às fls. 69/70 destes autos, entendendo pela 

prejudicialidade desta ação.

Desse modo, imperioso é a extinção do presente feito, ante a perda 

superveniente do objeto.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, incisos VI, do Código de Processo Civil.

Defiro a extração de cópias da presente ação para os autos de Código 

95658 e 96010. Entretanto, o ente Ministerial deverá proceder à confecção 

das cópias e juntada destas nos autos citados.

 Sem custas e honorários advocatícios.

Certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 99734 Nr: 52-56.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marta Claci Megier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Verde Transportes Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Outrossim, não há que se falar que a Cooperativa Mista 

Sapezalense esteja obrigada, em virtude de disposição legal ou contratual, 

a indenizar a empresa VERDE TRANSPORTES pelos prejuízos que esta 

venha a ter caso seja vencida nesta demanda indenizatória. É fato que a 

própria empresa VERDE TRANSPORTES pode demandar a indenização 

pelos prejuízos que teve quanto ao acidente automobilístico em ação 

autônoma, de maneira que a sua denunciação neste feito se mostra 

desnecessária. Demais disso, saliento que a inclusão da citada 

Cooperativa no feito traria apenas mais morosidade à demanda, visto que 

ocasionaria a ampliação do objeto da lide originária, considerando que se 

passaria à discussão acerca do elemento subjetivo da responsabilidade 

civil, o que neste caso é irrelevante. Destarte, quanto ao requerimento 

para o reconhecimento da excludente de responsabilidade por fato de 

terceiro, pois estaria demonstrada a culpa exclusiva do motorista do 

veículo de propriedade da Cooperativa Mista Sapezalense, tenho por bem 

afastá-lo, vez que tal pedido encontra óbice legal, nos termos do artigo 

735 do Código Civil supratranscrito, assim como na Súmula 187, do 

Superior Tribunal de Justiça, a qual está assim redigida: “Súmula 187, STJ: 

A responsabilidade contratual do transportador, pelo acidente com o 

passageiro, não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação 

regressiva.” Assim, apreciadas todas essas questões, cite-se a 

denunciada à lide para, querendo, apresentar contestação, no prazo legal, 

nos termos do artigo 126 do Novo Código de Processo Civil, constando as 

advertências legais. A denunciante deverá providenciar a citação no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento, em 

observância ao artigo 131 do Novo Código de Processo Civil. Procedam as 

devidas retificações na capa dos autos. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 117376 Nr: 2473-82.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Medidas Sócio-Educativas->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Stefani - 

OAB:21681/MT

 Vistos.

Determino que o feito seja apensado aos autos de nº 

952-05.2018.811.0086 – Código 114377.

Outrossim, determino a suspensão do presente feito até a prolação de 

sentença naqueles autos.

 Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010334-17.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MARQUES LEITE JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0011012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: EDSON MARQUES LEITE JUNIOR 

Dados do Processo: Processo: 8010334-17.2017.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 1.000,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: REQUERENTE: EDSON MARQUES LEITE JUNIOR 

Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE DE ALMEIDA VILELA - 

MT0011012A Nome: EDSON MARQUES LEITE JUNIOR Endereço: Rua DAS 

MANGUEIRAS, LOTE 17, QUADRA 13, BELA VISTA, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

Advogado do(a) REQUERIDO: Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: 

ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: Rua RUA CONSELHEIRO 

BENJAMIN DUARTE MONTEIRO, S/Nº, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO, CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78000-000 Nome: FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO 

BITTENCOURT Endereço: Rua MAESTRO FELICIO TOLEDO , 500, 10º 

ANDAR, SALA 1003 , CENTRO , NITERÓI - RJ - CEP: 24030-001 Nos 

termos da legislação vigente, serve a presente, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO acima identificada, para proceder a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, acerca da juntada do AR/Mandado Negativo retro, para que 

informe o endereço atualizado do Requerido, ou requeira o que entender 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Nova Mutum 

- MT, 16 de maio de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO 

DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010038-92.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DAYNNIR ALVES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010038-92.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: DAYNNIR ALVES SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Por não haver vícios que possam obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado do mérito, uma vez que não há necessidade de produção de 

provas em audiência, nos termos do artigo 355, I do Código de Processo 

Civil. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar 

a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c.c. Indenização por Danos Morais aforada por Daynnir Alves 

Santos em desfavor de Telefônica Brasil S.A. Sustenta a Reclamante que 

seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada 

em razão de um débito que alega desconhecer, visto que aduz nunca ter 

contratado seus serviços. Desta forma propôs a presente ação 

requerendo a desconstituição do débito e indenização por danos morais. 

Em sede de contestação a Reclamada não afasta as pretensões da 

Reclamante, se limitando a alegar que o débito é devido, a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. Pois bem, 

verifico que as alegações da Reclamada não subsistem, pois não trouxe 

prova alguma de que o valor objeto da inscrição restritiva é devido, 

deixando de apresentar o contrato devidamente assinado pela Reclamante 

apto a anuir com a prestação de algum serviço e que fosse capaz de 

amparar as suas alegações e constatar a inadimplência da Reclamante. 

Ademais as únicas provas produzidas pela Reclamada, consistentes em 

telas sistêmicas, não se admitem como meio de afastar as afirmações 

autorais, como há muito tempo é o entendimento desta Corte. Os prints das 

telas servem como complemento quando há um contrato vigente entre as 

partes, devidamente assinado, bem como para corroborar com a 

existência de outros documentos aptos a prova. Vejamos o entendimento 

da Turma Recursal do TJMT: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO JUIZADOS ESPECIAIS TURMA RECURSAL ÚNICA PAGE PAGE 

10 Recurso Inominado nº 0021734-07.2012.811.0001 Origem: Primeiro 

Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente: THIAGO LEONARDO ALVES 

DOS SANTOS Recorrido: OI S/A E M E N T A RECURSO INOMINADO – 

RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO 

CONSUMIDOR – VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA – FACILITAÇÃO DOS 

MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR – ANÁLISE DE PROVAS – TELAS DE 

SISTEMAS – SEM VALOR PROBATÓRIO – FRAUDE EVIDENCIADA – 

DEVER DE CAUTELA – FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO NÃO 

OBSERVADO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS – INOCORRÊNCIA – 

NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – 

AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS – INSCRIÇÃO DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO 

MORAL IN RE IPSA – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (destaquei) E o 

entendimento do TJPR: RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (PIC) 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVA NEGATIVA. AUSÊNCIA 

DE DEMONSTRAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DA REGULARIDADE 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS MOLDES DO ART. 

333, II DO CPC. TELAS SISTÊMICAS, POR SI SÓ, NÃO POSSUEM O 

CONDÃO DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. PROVAS PRODUZIDAS 

UNILATERALMENTE. SENTENÇA REFORMADA. Recurso provido. Diante do 

exposto, resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos, 

conhecer do recurso interposto e, no mérito, julgar provido, nos exatos 

termos do vot (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0014806-97.2014.8.16.0173/0 - 

Umuarama - Rel.: Marcelo de Resende Castanho - - J. 14.09.2015). (TJ-PR 

- RI: 001480697201481601730 PR 0014806-97.2014.8.16.0173/0 

(Acórdão), Relator: Marcelo de Resende Castanho, Data de Julgamento: 

14/09/2015, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2015) 

(destaquei). No caso, a Reclamante não reconhece a dívida, desta forma, 

incumbia à Reclamada instruir sua contestação com provas irrefutáveis da 

inadimplência, obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a 

Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava 

(CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a 

existência e licitude do débito que pudesse ensejar a inscrição do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Outrossim, não prevalece 

a alegação de ocorrência de fraude alegada pelo Reclamado, uma vez 

que, assumindo o risco do negócio, é sua a responsabilidade de zelar pela 

lisura de suas contratações e diligenciar no sentido de evitar fraudes 

perpetradas por terceiros, nos exatos moldes da atual jurisprudência 

consoante segue: Direito do Consumidor. Ação de obrigação de fazer c/c 

indenização por danos morais. Sentença de procedência. Negativação 

indevida decorrente de fraude. Responsabilidade da Instituição Financeira. 

Risco do negócio. Na hipótese, o dano moral é in re ipsa e o quantum 

debeatur adequado. A existência de outras negativações ilegítimas e 

questionadas judicialmente pelo devedor não afasta o dever de indenizar, 

mostrando-se inaplicável os termos da Súmula nº 385 do STJ. Verba 

honorária também não comporta majoração, haja vista a baixa 

complexidade da demanda. MANTIDA A SENTENÇA. DESPROVIMENTO 

DOS RECURSOS, NA FORMA DO ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC. (TJ-RJ - 

A P E L A Ç Ã O :  A P L  0 1 6 9 8 1 0 8 2 2 0 1 1 8 1 9 0 0 0 1  R J 

0169810-82.2011.8.19.0001. Rel. DES. ANTONIO CARLOS DOS SANTOS 

BITENCOURT, julgado em 08/01/2015, Vigésima Sétima Câmara 

Cível/Consumidor). (destaquei). Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte da Reclamada ao inscrever os dados da 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação o serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da empresa. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Desta forma, a declaração da inexistência do débito 

é medida que se impõe. De outra banda, a inscrição indevida por si só é 

capaz de ocasionar dano moral passível de indenização, contudo, verifico 

que há negativações preexistentes no extrato apresentado pela 

Reclamante, ao passo que ele não demonstra que todas são indevidas e 

que também estão sendo discutidas judicialmente, não havendo assim que 

se falar em indenização por danos morais, diante da previsão da Súmula 

385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” Ora, em que pese as razões expostas pela Reclamante, é 

certo que possui negativações preexistentes. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão apenas para DECLARAR 

inexistente o débito objeto da anotação restritiva, sem indenização por 

danos morais ante a preexistência de outras negativações, com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo 

juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

________- Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010101-20.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ODAIR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)
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REQUERENTE: JOSE ODAIR DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação, conforme id. n. 9108578 destes autos, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, não tendo o Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem apresentado justificativa de 

sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do 

mérito. Diante da ausência injustificada do Reclamante, opino pela sua 

condenação ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. Publique-se. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010137-62.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ODORICO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO Dados do 

Processo: Processo: 8010137-62.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 105,32 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Migração do PROJUDI Data: 13/06/2017 

Hora: 14:30 REQUERENTE: ADRIANO ODORICO DA SILVA Advogado 

do(a) REQUERENTE: ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - 

MT0019531A REQUERIDO: VIVO S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: 

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - MT0013333A-O Certifico e 

dou fé que o Recurso protocolado no ID 8813693 é tempestivo. Certifico 

ainda que o Recorrente requereu Assistência Judiciária. Em cumprimento 

ao Art. 42, §2º da Lei 9.099/1995, intimo a Parte Recorrida do recurso, 

para querendo, apresentar resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de preclusão. Nova Mutum - MT, 16 de maio de 2018. Assinado 

Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) 

Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS 

ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 

3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000545-79.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROGERIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: CARLOS ROGERIO DE SOUZA 

Dados do Processo: Processo: 1000545-79.2018.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 10.215,13 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

05/12/2018 Hora: 14:20 REQUERENTE: CARLOS ROGERIO DE SOUZA 

Advogado do(a) REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - 

MT0017690A Nome: CARLOS ROGERIO DE SOUZA Endereço: RUA DAS 

MAGUBAS, 15, PARQUE DO SOL, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: 

Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78045-901 Senhor(a): REQUERENTE: CARLOS ROGERIO DE 

SOUZA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para que compareça à Audiência de Conciliação, na data e 

hora designada, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado, sob pena de Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 

9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo 

endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 16 de maio de 

2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por 

ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, 

JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, 

TELEFONE (65) 3308-3434.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 88149 Nr: 3822-28.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 Vistos.

 Como não foram arguidas preliminares e por verificar que não estão 

presentes circunstâncias que ensejam a absolvição sumária do acusado 

nos termos do art. 397 e incisos do Código de Processo Penal, e ainda por 

inexistir outras questões de ordem material ou processual que possam 

impedir o processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento com a 

devida instrução processual.

Assim, designo o dia 15 de abril de 2019, às 16h30min, para realização da 

audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se os acusados e as testemunhas arroladas pela Acusação e 

Defesa a comparecer no ato, expedindo-se carta precatória para que 

testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas 

perante o juízo do local onde estiverem.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 117496 Nr: 6247-11.2014.816.0058

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdirene Celestrino da Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miguel Batista Ribeiro - 

OAB:PR/53912

 Vistos.

Considerando a vinda do presente Executivo de Pena a este Juízo, vistas 

ao Ministério Público e em seguida, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 117267 Nr: 2436-55.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Honório Kener

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos.

Cientifique-se o recuperando da guia de execução penal.

Verifique se estão presentes as peças indicadas no art. 106 da Lei de 

Execuções Penais, caso falte alguma delas, determino a extração de 

cópias e posterior juntada.

 Certifique-se sobre a existência de outra eventual execução por 

condenação criminal definitiva, ou provisória, bem como processo em 

andamento. Caso positivo, proceda-se conforme o disposto no artigo 

1.549 da CNGC.

Solicitem-se os antecedentes que forem necessários.

Assim, designo audiência admonitória para o dia 22/04/2019, às 14h15min.

Por fim, proceda-se a atualização da pena de multa, e, após, intime-se o 

recuperando para que efetue o recolhimento, no prazo de 15 dias, sob 

pena de emissão de certidão de débito para posterior inscrição na Dívida 

Ativa.

 Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 116127 Nr: 14372-10.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.Tabapora - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Francisco Gomes Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3677-A

 INTIMAÇÃO ro réu através do Advogado, da designação da audiência 

para o dia 07/06/2018, às 15:00 horas, para interrogatório da testemunha 

do autor Vanilson da Silva Moraes, no Fórum Comarca de Nora Mutum/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 110156 Nr: 6027-59.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos.

Compulsando detidamente os autos, consigno que visando efetivar os 

direitos e garantias fundamentais da criança, adolescente vítimas ou 

testemunha de violência, foi editada a Lei 13.431/17, a qual determina em 

seu artigo 4º, §1º, que crianças e adolescentes serão ouvidas em juízo 

sobre situação de violência, por meio de depoimentos especial, o qual 

realizar-se-á, preferencialmente, apenas uma vez, em sede de produção 

antecipada de prova, conforme disposto no art. 11 do referido diploma 

legal.

Assim, verifico que o pedido do Ministério Público está em consonância 

com o disposto expressamente na lei supramencionada, já em vigor, e que 

a norma tem como um de seus objetivos principais poupar a vítima de 

repetir a narrativa sobre a violência sofrida, ou de relembrá-la quando já 

passado muito tempo dos fatos, justamente para evitar a revitimização.

Ademais a medida não trará qualquer prejuízo às partes, até porque a 

prova será colhida sob o crivo do contraditório e será colhida pelo juízo 

natural da causa.

Posto isto, DEFIRO o pedido de medida cautelar de produção antecipada 

de provas formulado pelo Ministério Público, designando o dia 28 de junho 

de 2018, às 14h00min., para a oitiva da vítima.

No entanto, consigno que, caso até a referida data, este fórum não conte 

com os equipamentos necessários à colheita da prova nos moldes do 

depoimento especial ou depoimento sem dano, a oitiva realizar-se-á em 

audiência comum pelo juízo no mesmo dia e hora acima designados.

Intime-se o Requerido, para comparecer ao ato, devendo fazê-lo 

devidamente acompanhado por advogado, salientando que, caso 

compareça desacompanhado de defesa técnica, será assistido durante o 

ato, pela Defensoria Pública.

 Intimem-se, fazendo constar que no mandado de intimação da vítima, que 

ela deverá comparecer com 30 minutos de antecedência do horário 

marcado para audiência.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 73751 Nr: 2266-59.2013.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Luiz Granela Nunes ("dentinho")

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denovan Isidoro de Lima - 

OAB:3099

 Vistos.

 Analisando os autos, verifico que a matéria versada no presente feito 

encontra-se afetada pelo sistema de recursos repetitivos, cujo tema está 

cadastrado sob o número 991, que trata da necessidade ou não de 

apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do 

artigo 157, parágrafo 2º, I, do Código Penal.

Assim, considerando que a ordem de suspensão abrange todos os 

processos pendentes em tramitação no território nacional, nos termos do 

art. 1.037, II, do CPC/2015, conforme acórdãos proferidos nos recursos 

especiais vinculados ao tema, e tendo em vista, ainda, que não se trata de 

processo de réu preso, deve o presente permanecer suspenso, até o 

julgamento do aludido recurso.

Ciência ao Ministério.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 89632 Nr: 4789-73.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

 Como não foram arguidas preliminares e por verificar que não estão 

presentes circunstâncias que ensejam a absolvição sumária do acusado 

nos termos do art. 397 e incisos do Código de Processo Penal, e ainda por 

inexistir outras questões de ordem material ou processual que possam 

impedir o processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento com a 

devida instrução processual.

Assim, designo o dia 11 de fevereiro de 2019, às 16h45min, para 

realização da audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se o acusado e as testemunhas arroladas pela Acusação e 

Defesa a comparecer no ato, expedindo-se carta precatória para que 

testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas 

perante o juízo do local onde estiverem.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 90458 Nr: 37881-47.2012.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivino Jeronimo de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Helcio Carlos Viana Pinto - 

OAB:MT 6.588

 “Vistos.

De proêmio, decreto a revelia do acusado, que apesar de pessoalmente 

intimado, não compareceu, nem justificou sua ausência.

Ausente o advogado constituído, nos termos do artigo 265,§2º do CPP, 

nomeio como defensora dativa ao acusado a advogada Ivonir Alves Dias, 

e arbitro-lhe honorários no valor de 1URH a serem suportados pelo Estado 

de Mato Grosso, já que a Defensoria Pública, conforme portaria do DPG, 

veda os Defensores Públicos de atuarem nesses casos.

Aguarde-se o retorno das missivas já expedidas, ou o decurso do prazo 

para os seus cumprimentos.
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Após, nos termos do artigo 222,§2º do CPP, com ou sem o cumprimento, 

vistas às partes para oferecimento de alegações finais, sem prejuízo da 

juntada das missivas a qualquer tempo quando aportarem a este juízo, 

devidamente cumpridas.

Como a nomeação da advogada dativa é apenas para este ato, o patrono 

constituído deverá ser intimado dos atos posteriores, fazendo constar na 

intimação a pena de multa por abandono prevista no artigo 265 do CPP.

Caso ele não se manifeste, conclusos.

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 116646 Nr: 2166-31.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Federal - TO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela de Lourdes Ventura, Rosangela de 

Lourdes Ventura, Alexsander de Oliveira Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jean Ricardo Gomes e Silva 

- OAB:GO/42.277, Marcelo Antônio Borges - OAB:GO/22.280

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Designo audiência para o dia 11/06/2018, às 17h00min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 83328 Nr: 3504-39.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA CONCEIÇÃO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por 

conseguinte, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC.Condeno a autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais, com arrimo no 

art. 85 do CPC, fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica 

suspensa por ser beneficiária da gratuidade judiciária (art. 98, §3º, 

CPC).Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

baixas e anotações de praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 103886 Nr: 2550-22.2018.811.0012

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÓVIS ALVES DE MELO, MICHAELLY KALLITA 

MADUREIRA MELO, MATHEUS HENRIQUE MADUREIRA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUSANA NUNES MADUREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Os autos vieram conclusos para recebimento, porém não consta do feito o 

comprovante de pagamento das taxas judiciárias.

Intime-se a parte Requerente para, em 15 (quinze) dias, apresentar o 

recolhimento das custas judiciais e despesas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 71336 Nr: 1270-21.2015.811.0012

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA MARIA KONZEN FREITAS, JOÃO ALVES 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENALDO RIBEIRO REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2311-MT, PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - 

OAB:2311/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar nos autos da 

juntada de contestação de ref. 91, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 93300 Nr: 4461-06.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JJOSÉ LUIZ CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não há preliminares a serem analisadas e, tampouco, nulidades a serem 

sanadas, motivo pelo qual declaro o processo saneado.

Não há fatos incontroversos.

 Os fatos controvertidos dizem respeito ao preenchimento dos requisitos 

necessários para comprovação da condição de segurado(a) especial 

rural e exercício da atividade rural em número de meses idêntico à 

carência do benefício pleiteado.

Defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas. No presente caso, a necessidade dos 

depoimentos pessoais será verificada por ocasião da audiência.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de setembro de 

2018, às 15h40min (horário de Cuiabá - MT).

Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato, na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 100834 Nr: 919-43.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEEMIA FREIRE DE ANDRADE SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para que, apresente 

impugnação à contestação juntada na ref. 13, no prazo de 15 quinze dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 103553 Nr: 2345-90.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES FALEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 170591..

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 20/06/2018 às 07h3000min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 82451 Nr: 3043-67.2016.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR PINTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KARLA BRANDI 

OHLENVERGER - OAB:17.584/MT

 Vistos.

Intime-se a procuradora do réu para informar o atual paradeiro de seu 

cliente, no prazo de cinco dias.

Ainda, expeça-se ofício ao Sistema Prisional do Estado, requisitando 

informações concernentes ao acusado encontrar-se encarcerado em 

alguma das unidades prisionais do Estado. Em caso positivo, expeça-se 

carta precatória, se necessário, para a devida intimação da sentença.

Frustrada a diligência acima, intime-se o acusado da sentença por edital, 

com prazo de 90 (noventa) dias (art. 392, §1º, CPP). Em seguida, 

transcorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os 

autos, após as comunicações e providências de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 78545 Nr: 1092-38.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA SCAPINI OLIVEIRA REPRESENTADA POR 

IDINÉIA SCAPINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT, MÁRCIO HENRIQUE P. CARDOSO - 

OAB:7659-MT

 ...Considerando-se que o presente feito fora ajuizado em 26/04/2016 e 

não há juntada do requerimento administrativo realizado pela parte autora 

junto à requerida, o qual constitui requisito indispensável à configuração 

do interesse de agir, mormente no que tange ao requisito “necessidade” 

da propositura da demanda, determino à parte autora que, no prazo de 15 

(quinze) dias, junte aos autos cópia do requerimento administrativo 

efetivado junto à demandada, sob pena de extinção do feito por ausência 

de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI do CPC e da jurisprudência 

do eg. TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – MORTE – AUSÊNCIA DO PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO 

APRESENTADA - IRRELEVÂNCIA - APLICAÇÃO DA REGRA DE 

TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF) – AÇÃO EXTINTA –ÔNUS SUCUMBENCIAL 

INVERTIDOS - PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

Embora apresentada contestação de mérito, nas ações ajuizadas após a 

conclusão do julgamento do RE 631240/STF (03/09/2014), a orientação do 

Supremo Tribunal Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

TJMT - Ap 98265/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 

24/11/2017 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

tornem. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 99844 Nr: 386-84.2018.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO SILVA BRAS, SERGIO WILLIAN 

CANDIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 INTIMAÇÃO do advogado do denunciado para manifestar nos autos da 

juntada do recurso de apelação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 103838 Nr: 2512-10.2018.811.0012

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JFDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O autor alega ser hipossuficiente e, portanto, fazer jus à benesse da 

gratuidade judiciária. Como forma de comprovar a alegada necessidade 

junta tão somente o documento de declaração de hipossuficiência na 

inicial, o qual atesta que o requerente possui renda mensal líquida de R$ 

954,00 (novecentos e cinquenta reais).

Nesta senda, o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”.

Já o art. 99 § 2º do NCPC autoriza ao juiz determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, antes de 

apreciar o pedido de gratuidade, mormente porque, conquanto a 

hipossuficiência alegada pela pessoa natural seja presumida, à exegese 

do art. 99, §3º do CPC, referida presunção é “juris tantum”, e, assim, 

desde que necessário, exige a prova do alegado.

Dessa maneira, antes de apreciar o pedido de justiça gratuita, e sem 

prejuízo de outras determinações que entenda necessárias para a 

aferição da real situação econômica da parte autora, determino que seja 

ela intimada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente cópia de 

sua última declaração de imposto de renda, extratos dos 3 (três) últimos 

meses de suas contas bancárias, 3 (três) últimas contas de energia do 

imóvel de sua residência ou quaisquer outros documentos de que 

dispuser para comprovar a hipossuficiência sustentada, sob pena de 

indeferimento da benesse vindicada.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 60293 Nr: 1367-26.2012.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON JUNIOR CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 Vistos.

 Fixo o prazo de 90 (noventa) dias para o cumprimento das precatórias 
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expedidas nos autos. Certifique a serventia quanto a seu cumprimento.

Para a oitiva das testemunhas ausentes no interrogatório do acusado, 

redesigno o presente ato para o dia 10 de agosto às 13h20min (horário 

oficial de Mato Grosso). Saem os presentes intimados.

Conduza-se coercitivamente a testemunha Samuel Silva Pereira.

Intime-se pessoalmente a testemunha Rogerio Lima Coelho, devendo o 

oficial de justiça diligenciar em sua busca ao endereço mencionado na 

certidão de ref. 222, procurando na residência de sua genitora ou de sua 

esposa.

Fixo ao advogado constituído pelo acusado, prazo de 10 dias para a 

juntada de procuração aos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 74482 Nr: 2602-23.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARTOLOMEU SOARES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do autor para que no prazo de 15(quinze) dias, 

apresente a impugnação a contestação, conforme ref.40.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 38365 Nr: 1909-78.2011.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITORIA MARQUES DA SILVA, MARIA DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do autor para no prazo de 10(dez)dias, manifestar 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 19435 Nr: 1765-80.2006.811.0012

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVANDO BARBOSA DA SILVA, WESLENE BARBOSA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): À JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes, que se regerá pelas cláusulas e condições 

constantes na petição de fls. 63/65.

Com fundamento nas disposições do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo e determino o 

pagamento de custas processuais conforme acordado, ou, no silêncio das 

partes, conforme a lei.

Decorrido o prazo legal, dê-se baixa no Cartório do Distribuidor e 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 84755 Nr: 4323-73.2016.811.0012

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PRDS, IRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EHDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de consulta a sites de pesquisas de endereço, a ser 

realizado por este juízo, uma vez que a parte exequente já se utilizou do 

sistema INFOSEG para a busca de endereço ref. 34, e restou infrutífera a 

citação do requerido ref. 55.

Por outro lado, a citação por edital será deferida após esgotadas as 

tentativas das demais existentes (carta e mandado), conforme súmula 414 

do STJ.

Assim, intime-se a exequente, com envio dos autos, para requerer o que 

for de direito nos moldes da súmula supramencionada e da lei 6.830/80 

(LEF).

Às providências.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 82256 Nr: 2933-68.2016.811.0012

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ROSANA TEREZINHA GENEVRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): À JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA STEFANIE TEREBINTO 

DE ARAÚJO - OAB:20460/MT, WANDE ALVES DINIZ - OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo procedente o pedido formulado na exordial a fim de 

deferir a ROSANA TEREZINHA GENEVRO, devidamente qualificada nos 

autos, a restituição do veículo Honda/Biz 125 ES, cor preta, placa 

NPQ-8992, RENAVAN 00330923510, apreendida nos autos da ação penal 

n.º 2541-31.2016.8.11.0012, código 81606.Lavre-se termo de restituição e 

intime-se a parte requerente para as providências cabíveis no prazo de 15 

(quinze) dias.Intimem-se a parte autora e o Ministério Público.Trasladem-se 

cópias desta decisão e do termo de restituição para os autos da ação 

penal principal (2541-31.2016.811.0012 – Código 81606).Após, nada mais 

havendo, arquivem-se os presentes autos com baixa na 

distribuição.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 103552 Nr: 2344-08.2018.811.0012

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 168666.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 27/06/2018 às 08h30min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 83620 Nr: 3686-25.2016.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIVANIA ALMEIDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

 Designo audiência de continuação da instrução processual para o dia 07 

de agosto de 2018, às 13h40min (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso), nos termos do artigo 399 do CPP, a fim de proceder à oitiva das 

testemunhas Jéssica e Gilmar e, ao final, realizar-se o interrogatório do 

acusado.
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 Assim, intime-se a testemunha Jéssica no endereço informado (ref. 59), 

bem como, proceda-se nova tentativa de intimação junto a Delpol em 

relação à testemunha Gilmar.

Intimem-se o Ministério Público e a Defensoria.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 96983 Nr: 6829-85.2017.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO LUCIANO VIEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO PEREIRA DE ABREU - 

OAB:21.455-A/MT

 Vistos.

 Apresentada a resposta à acusação (ref. 11), verifico não ser o caso de 

absolvição sumária (art. 397 do CPP), motivo pelo qual designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 07 de agosto de 2018, às 13h00min 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso), nos termos do artigo 399 do 

CPP, ocasião em que se procederá à oitiva da (s) vítima (s) e testemunhas 

arroladas e, ao final, realizar-se-á (ão) o (s) interrogatório (s) do (s) 

acusado (s).

As provas serão produzidas em uma só audiência, de forma que aquelas 

consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias serão 

indeferidas.

Os esclarecimentos dos peritos, caso necessário, dependerão de prévio 

requerimento das partes.

Estando o réu preso, requisite-se sua escolta.

Havendo testemunha (s) residente (s) em outra (s) comarca (s), 

expeça(m)-se carta (s) precatória (s), nos termos do artigo 222 do CPP.

Havendo policial militar arrolado como testemunha, requisite-se na forma 

do art. 221, §2º, do CPP, ou, sendo funcionário público, expeça-se o 

competente mandado de intimação e comunique-se na forma do art. 221, 

§3º, do CPP, caso contrário, intime(m)-se a (s) testemunha (s) no (s) 

endereço (s) declinado (s) pelas partes.

Intimem-se o Ministério Público e a Defensoria.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 89670 Nr: 2454-41.2017.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAIANE FRANCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:18076/MT

 Vistos.

 Ante o teor das manifestações das partes, DESIGNO audiência de 

suspensão condicional do processo para o dia 14 de agosto de 2018, às 

13h15min. (horário oficial do Estado de Mato Grosso), a se realizar na sala 

de audiência da Segunda Vara.

CITE-SE o acusado, nos termos dos artigos 66 e 68 da Lei 9.099/95.

 O oficial de justiça deverá indagar ao denunciado se este possui 

advogado constituído ou condições para contratar tais serviços, 

certificando a resposta.

Não possuindo condições para contratar advogado, CERTIFIQUE-SE e 

REMETAM-SE os autos à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso 

para intimação da audiência designada.

 CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 85903 Nr: 67-53.2017.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS RAMOS JUSTINO BRAGA, CARLOS 

VINICIOS ARCENA LOPES LEMES, SYDNI ALBUQUERQUE DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELINA NERES DE SOUSA 

CAMPOS - OAB:3877

 RECEBO o recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública (ref. 

206) em favor dos réus CARLOS VINICIOS ARCENA LOPES LEMES e 

SYDNI ALBUQUERQUE DINIZ no duplo efeito, por ser adequado e 

tempestivo, conforme certificado (ref. 210).

INTIME-SE o réu DOUGLAS RAMOS JUSTINO BRAGA, para que, caso 

queira, constitua patrono para a apresentação das contrarrazões 

recursais, referente à apelação interposta pelo Ministério Público (ref. 

190), no prazo legal, informando-lhe que sua inércia ensejará a nomeação 

de defensor dativo.

Após, REMETAM-SE os autos ao E. TJMT com as nossas homenagens.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 85903 Nr: 67-53.2017.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS RAMOS JUSTINO BRAGA, CARLOS 

VINICIOS ARCENA LOPES LEMES, SYDNI ALBUQUERQUE DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELINA NERES DE SOUSA 

CAMPOS - OAB:3877

 REF 213: Cuida-se de pedido de restituição de coisa apreendida e 

atualização de endereço em favor do réu SYDNI ALBUQUERQUE DINIZ.

 Instado a se manifestar, o Ministério Público concordou com o pedido de 

restituição (ref. 218).

Desta feita, diante da ausência de interesse ao processo (art. 118, CPP), 

bem como ante a inexistência de dúvidas quanto ao direito do reclamante 

(art. 120, CPP), DEFIRO a restituição de 01 (uma) carteira contendo os 

documentos pessoais, mediante termo nos autos.

Proceda-se à atualização de endereço conforme o mencionado à ref. 213.

 Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 87991 Nr: 1397-85.2017.811.0012

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE NOVA XAVANTINA-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERCINO CAETANO ROSA, HERCON SERVIÇO 

LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA COELI PESSOA DE LIMA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SILVA VILELA - 

OAB:17368

 À ref. 36 o Ministério Público pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Desta forma, intime-se a parte requerida, via Dje, para especificar as 

provas que pretende produzir, no prazo de cinco dias, ou manifestar 

concordância com o julgamento do feito no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 74707 Nr: 2725-21.2015.811.0012

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME FERREIRA PORTUGAL, DINAMAR HELENA DOS 

SANTOS, JAILTON FERREIRA PORTUGAL, FRANCISCA DE JESUS 

PORTUGAL, ADELAIDE RIBEIRO BATISTA, GENI QUEIROZ DA SILVA, 

DÉBORA BATISTA PORTUGAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO PEDRO PORTUGAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - OAB:2.311-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ref. 34: intime-se o patrono do herdeiro Jailton para ciência e 

providências quanto a comprovação de suas alegações em relação a 

imóvel integrante do espólio. Fixo prazo de 15 dias para tal fim.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 87991 Nr: 1397-85.2017.811.0012

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE NOVA XAVANTINA-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERCINO CAETANO ROSA, HERCON SERVIÇO 

LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA COELI PESSOA DE LIMA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SILVA VILELA - 

OAB:17368

 À ref. 36 o Ministério Público pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Desta forma, intime-se a parte requerida, via Dje, para especificar as 

provas que pretende produzir, no prazo de cinco dias, ou manifestar 

concordância com o julgamento do feito no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 87991 Nr: 1397-85.2017.811.0012

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE NOVA XAVANTINA-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERCINO CAETANO ROSA, HERCON SERVIÇO 

LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA COELI PESSOA DE LIMA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SILVA VILELA - 

OAB:17368

 Vistos.

Cuida-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa 

proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

contra GERCINO CAETANO ROSA E HERCON SERVIÇO LTDA EPP, 

alegando, em síntese, a prática de atos de improbidade administrativa que 

atentam contra o erário, bem como causam enriquecimento ilícito, nos 

termos dos artigos 9º e 10 da lei n. 8.429/92.

Ajuizada ação por ato de improbidade administrativa, fora(m) notificado(s) 

o(s) requerido(s) para manifestação.

Manifestação juntada pelo réu Hercon Serviço Ltda em ref. 17.

O réu Gercino não apresentou defesa prévia.

Intimado, o Município de Nova Xavantina/MT apresentou manifestação em 

ref. 18, alegando inexistência de improbidade administrativa.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Analisado os autos, não extraio da defesa preliminar e dos documentos 

juntados pela parte ré elementos suficientes que demonstrem a 

inexistência do ato de improbidade, a improcedência da ação ou a 

inadequação da via eleita, nos moldes do art. 17, § 8º, da lei n. 8.429/92.

Adequada a via eleita, uma vez que se pretende apurar a prática de atos 

ímprobos e a responsabilização dos agentes por supostos danos ao 

erário e enriquecimento ilícito, que consistem na superfaturação de obras 

(construções de salas de escolas municipais) executadas no processo 

licitatório, de modalidade Tomada de Preços n° 033/2.014.

Há legitimidade das partes, conforme preceituam os artigos 1º, 3º e 17 da 

LIA, sendo Gercino o agente público responsável pela administração na 

época dos fatos e o segundo réu a pessoa que supostamente concorreu 

com a prática dos atos ímprobos (executor da obra):

Art. 1° Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, 

servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou 

de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou 

concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita 

anual, serão punidos na forma desta lei.

 Art. 3° As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele 

que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática 

do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou 

indireta.

Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo 

Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias 

da efetivação da medida cautelar.

As demais alegações apresentadas pela parte ré são matérias que devem 

ser tratadas em contestação e necessitam de instrução probatória para 

sua comprovação.

Dos documentos juntados pelo Ministério Público, verifico haver 

verossimilhança das alegações expostas na inicial e adequação dos 

pedidos formulados, devendo o feito prosseguir pelo rito especial (Lei de 

Improbidade Administrativa), a fim de se apurar, após o devido processo 

legal, a suposta violação aos princípios da Administração Pública, dano ao 

erário, enriquecimento ilícito e eventual responsabilização do(s) réu(s).

Com a vinda da resposta (ref. 17), não restando provada a inexistência do 

ato de improbidade ou a inadequação da via eleita, nos termos do art. 17, 

parágrafo 9º, da LIA, recebo a inicial e DETERMINO a citação dos 

requeridos para, querendo, oferecer contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Apresentadas ou não as contestações, abra-se vista ao MP para 

requerimentos e manifestação em 30 (trinta) dias.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010185-20.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE GHELFI MAREZE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT0002311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista a manifestação da parte 

executada (Id. 12211617), encaminho intimação ao autor para, no prazo 

de 10 (dez) dias, requerer o que lhe for de direito. Decorrido o prazo 

supra, remetam-se os autos conclusos para análise do MM. Juiz. O 

referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 16 de maio de 2018. 

Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-05.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000179-05.2017.8.11.0012 REQUERENTE: LUIZ CARLOS DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso 

I do NCPC/15. Preliminar. - Da Revelia A Reclamada, embora devidamente 

citada (Id 10782997), deixou de comparecer na audiência de conciliação 

(Id 11087828), tendo apresentado contestação (Id 11187009). Por esta 

razão, reconheço a revelia da Reclamada, nos termos do art. 20 da Lei nº 

9.099/95, entretanto, a “caraterização de revelia não induz a uma 

presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, 

permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em 

confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu 

convencimento.” (STJ, AgRg no AREsp 450.729/MG, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 
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28/05/2014). - Da Ausência de Interesse de Agir A preliminar arguida pela 

reclamada não deve prosperar, uma vez que se trata, no caso, de livre 

exercício do direito de ação, motivo pelo qual entendo pela sua rejeição. - 

Da Ausência de Juntada do Comprovante Original de Negativação A 

preliminar arguida pela reclamada se confunde com o mérito e com ele 

será analisada. Mérito. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob o fundamento 

de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação 

jurídica inexistente. Sustenta a parte requerente que teve seu nome 

negativado indevidamente, uma vez que afirma não possuir qualquer 

divida junto a empresa reclamada a ponto de justificar a restrição no 

importe de R$ 127,06 (cento e vinte sete reais e seis centavos), contrato 

n0209521406, com vencimento em 10/05/2014 incluso nos órgãos de 

restrição em 13/09/2014, conforme extrato fornecido pelo SCPC Brasil. No 

entanto, a reclamada REVEL, em contestação logrou demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera 

jurídica da parte autora e que, por sua vez, não foram suficientemente 

impugnados. A reclamada REVEL, apresentou nos autos cópia do 

documento de identidade do autor e contrato da linha (62) 9602-9852 (Id 

11187017), onde se verifica visivelmente a semelhança nas assinaturas 

se comparadas às assinaturas nos documentos acostados na exordial (Id 

10308393). Ademais, desnecessária a realização de perícia grafotécnica 

posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos 

carreados dispensa aludido recurso. Essas premissas forçam reconhecer 

que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, 

tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos. Não resta dúvida 

de que a parte autora contratou e, de forma ardilosa, ajuizou ação com a 

intenção de não cumprir com suas obrigações e enriquecer-se ilicitamente. 

No caso, a parte autora agiu, irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com 

ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de indenização por 

danos morais. Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, 

alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, 

portanto, no inciso II, do art. 80, do Novo Código de Processo Civil. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDENCIA dos pedidos da inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil, bem como CONDENO a parte autora ao pagamento de multa 

no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à 

causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que 

fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor da causa – art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

reclamada. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI 

BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010377-16.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANO DONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA BENASSI CARRETTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista a manifestação da parte 

promovida (Id. 12255733), encaminho intimação ao autor para, no prazo de 

10 (dez) dias, requerer o que lhe for de direito. Decorrido o prazo supra, 

remetam-se os autos conclusos para análise do MM. Juiz. O referido é 

verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 16 de maio de 2018. Ronaldo 

Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010415-28.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO PEREIRA DA CONCEICAO GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista a manifestação da parte 

executada (Id. 12296626), encaminho intimação ao autor para, no prazo 

de 10 (dez) dias, requerer o que lhe for de direito. Decorrido o prazo 

supra, remetam-se os autos conclusos para análise do MM. Juiz. O 

referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 16 de maio de 2018. 

Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010654-03.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS OAB - MT0002895A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COSTA CRUZEIROS AGENCIA MARITIMA E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILKER PEREIRA SILVEIRA OAB - MS0014020A (ADVOGADO)

JOSE RUBENS DE MACEDO SOARES SOBRINHO OAB - SP0070893A 

(ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Observa-se do depósito constante do Id. 

12369413, que a empresa reclamada cumpriu espontaneamente com sua 

obrigação, motivo pelo qual encaminho o feito ao setor de cumprimento 

para que intime a parte autora, na pessoa de seu advogado, a manifestar, 

no prazo de 5 (cinco) dias, e requerer o que lhe for de direito. O referido é 

verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 16 de maio de 2018. Ronaldo 

Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010390-49.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENILDO ALENCAR SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS RODRIGUES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE PACHER OAB - MT0014421A (ADVOGADO)

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que os embargos de declaração (Id. 12411701) 

foram apresentados dentro do prazo previsto no artigo 49 da Lei 9.099/95. 

Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os autos nos seguintes 

termos: Tendo em vista que os presentes embargos possuem efeitos 

infringentes e, poderão modificar a sentença, intimo a parte autora para 

responder os embargos, no prazo de cinco dias. O referido é verdade e 

dou fé. Nova Xavantina-MT, 16 de maio de 2018. Ronaldo Gonçalves da 

Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000253-59.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO SOARES PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)
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CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000253-59.2017.8.11.0012; Valor causa: R$ 5.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MAURICIO SOARES PAIVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Vistos. Dispensado o relatório, conforme autoriza o artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. A parte Autora requer a desistência da presente demanda (Id 

11820733). Fundamento e decido. Segundo o Enunciado nº 90 do 

FONAJE: “a desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. Pelo exposto, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO a desistência e, 

em consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

com fulcro no art. 485, VIII, do NCPC. Sem custas e honorários (art. 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto a homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/90. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010053-89.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Observa-se que a parte reclamada apresentou recurso, o 

qual é tempestivo e encontra-se devidamente preparado (Ids. 12497430 e 

12518726). Intime-se a recorrida para que ofereça contrarrazões 

recursais, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, remetam-se os 

autos conclusos para apreciação do MM. Juiz. O referido é verdade e dou 

fé. Nova Xavantina / MT, 16 de maio de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-92.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE FREITAS PEREIRA OAB - MT20030/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO DOS SANTOS BUENO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELTON MAGNONE OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT0014186A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

1000212-92.2017.8.11.0012; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: DAVID SOARES DE 

OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: LEONARDO DOS SANTOS BUENO 

Intime-se a parte ré, por meio de seu advogado (ID 11456724), para juntar 

aos autos procuração em cinco dias, sob pena de não homologação do 

acordo entabulado. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte 

promovente para requerer o que for de direito em dez dias. NOVA 

XAVANTINA, 19 de abril de 2018. Luciene Kelly Marciano Roos Juiz(a) de 

Direito

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 23371 Nr: 2148-88.2008.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ildebrando Gonçalves Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Rossati, João Batista de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro como requer à fl. 140, proceda o desarquivamento.

Retornando os autos ao cartório, retornem os autos ao arquivo com as 

baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 57418 Nr: 2707-35.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDM, NDM, Adriana Lourenço Dauto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diolino Rodrigues de Souza 

Filho - OAB:12.123/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Daniel Schilo - OAB:9954/MT, NATALIA DE ANDRADE 

CASTELO BRANCO DINIZ - OAB:18020/B

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR as partes, da audiência designada para 

o dia 22/05/2018 ÀS 18h30min, a ser realizada no Juízo da Primeira Varva 

Cível da Comarca de Campo Verde-MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80691 Nr: 2575-70.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Taciana Tondello de Souza Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Estado de Mato Grosso, Mato Grosso 

Previdência - MTPREV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82281 Nr: 3467-76.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natália da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78409 Nr: 1474-95.2017.811.0044
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdelice da Silva Barreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte requerida/réu para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78400 Nr: 1468-88.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia de Fátima Campos Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte requerida/réu para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 445 Nr: 887-11.1996.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jamiro Reis Luis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladell i  - 

OAB:17980-A/MT, João Oliveira de Lima - OAB:4257-B/MT, Juliana 

Garcia Rigolin - OAB:18.067/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Artiolli Barnabe - 

OAB:20320, Michel Astrolli Salazar - OAB:8832/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos ao setor de expedição de documentos para expedir carta 

precatória de citação no endereço indicado às fls. 87.

 Outrossim, providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta 

precatória de citação da requerida, a ser expedida para Comarca de 

Primavera do Leste-MT, trazendo aos autos o comprovante original de 

pagamento, conforme itens 2.3.11 e 2.7.1.1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 33043 Nr: 1281-56.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

citação a ser cumprido ou ofereça os meios para o cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 51026 Nr: 203-90.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lirge Maria Sartori Theotonio, Adilmar Sartori, 

Marcia do Prado Sartori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamill Santana Castro e Silva - 

OAB:11887-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

penhora e avaliação a ser cumprido ou ofereça os meios para o 

cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 15053 Nr: 1362-49.2005.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Sprocat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Rezende Fortes 

Junior - OAB:14848/MT, Ildo de Assis Macedo - OAB:3541/MT, 

Inaldo Xavier de Siqueira Santos Neto - OAB:9270/MT, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:3056/MT, Rodrigo Sampaio de Siqueira - 

OAB:9.259-MT, Saionara Mari - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

penhora e avaliação a ser cumprido ou ofereça os meios para o 

cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 66715 Nr: 326-83.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Bernardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Amato Pissini - OAB:13.842-A, LUIZ 

CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

citação a ser cumprido ou ofereça os meios para o cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 61063 Nr: 1003-50.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovesmar Pereira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:OAB/PR 65.216, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55169 Nr: 1152-80.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Ribeiro Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:OAB/PR 65.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 70254 Nr: 1741-04.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Trevo Madeiras Ltda, Espólio de Valdeci Ody

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 50572 Nr: 2083-54.2012.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlézio Moreira da Silva - 

OAB:14.277

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 24963 Nr: 995-83.2009.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual, Luanderson Manoel Pereira 

Netto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Pires, Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Menezes - 

OAB:13322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosangela da Silva Capelão - 

OAB:8.944

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte exequente para que manifeste acerca 

da petição de fls. 316/318.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 19821 Nr: 1282-17.2007.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudina Amancio Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT, Roseni Aparecida Farinácio - OAB:4747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca dos 

documentos juntados de fls. 168/171.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 69966 Nr: 1626-80.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Katiana Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Cartões S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte requerida para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 27117 Nr: 106-95.2010.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ediney Batista da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - 

OAB:11.340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 54570 Nr: 658-21.2014.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Siqueira de Carvalho, Marisa 

Aparecida Ádamo de Carvalho, João Carlos Adamo de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saionara Mari - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

penhora a ser cumprido ou ofereça os meios para o cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado
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 Cod. Proc.: 53017 Nr: 2231-31.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elvim Rochteschel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Defend Produtos e Serviços Agropecuários 

Ltda, Basf S/A, Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S/A, Dva Agro 

do Brasil - Comércio Importação e Export. de Insumos Agropecuários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adauto do Nascimento 

Kaneyuki - OAB:198905/SP, Camilla Alves Ygesca Rodrigues - 

OAB:202.196/SP, Cláudia Cristina de Oliveira Leite - OAB:200.841/SP, 

Fabio Goes Cintra - OAB:320818, Fernanda de Mesquita Teles - 

OAB:OAB/CE 11.599, Janice Terezinha Andrade da Silva - 

OAB:18192-A/MT, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141, 

JOSERISSE HORTENCIO DOS SANTOS MAIA ALENCAR - OAB:OAB/CE 

23981, Marcos Vinicius de Oliveira Maciel - OAB:196.784-E/SP, Paulo 

Eduardo Machado Oliveira de Barcelos - OAB:79.416/SP, Rodolfo 

Licurgo - OAB:10.144/CE

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 75354 Nr: 86-60.2017.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aecio Fernandes de Campos, Zaira Maria de 

Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. retro.

2ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75320 Nr: 71-91.2017.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador, Renato Dias Coutinho Neto, 

André Fortini Mateus, Chernenko do Nascimento Coutinho, Valdir Scherer

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EVANDRO SILVA 

SALVADOR, para devolução dos autos nº 71-91.2017.811.0044, 

Protocolo 75320, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 52343 Nr: 1544-54.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaivo Dias Pereira, Jaime Dias Pereira Filho, 

Jairo Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Mari - 

OAB:15.803/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Randazzo Neto - 

OAB:3504-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar os advogados da 

parte requerida para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 18133 Nr: 2220-46.2006.811.0044

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Franco de Souza - 

OAB:8531-A

 Vistos.

 Trata-se de processo executivo de pena do (a) reeducando (a) Sebastião 

Soares, condenado (a) à pena privativa de liberdade fixada em 06 (seis) 

anos de reclusão em regime fechado.

O Ministério Público requer a decretação da extinção da punibilidade do 

reeducando em razão da prescrição da pretensão executória (fls. 

192/192v).

É o relatório. Decido.

Após acurada análise dos autos, vislumbro assistir razão ao "Parquet", 

vez que a pretensão executória de fato foi fulminada pela prescrição, 

conforme bem demonstrado em seu parecer ministerial.

Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade do (a) reeducando (a) 

Sebastião Soares, qualificado nos autos, ante a prescrição da pretensão 

executória, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Após, nada mais havendo, procedam-se às baixas e comunicações de 

praxe.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 30166 Nr: 605-45.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Mirantes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT

 Vistos.

 Trata-se de processo executivo de pena do (a) reeducando (a) Geraldo 

Mirantes dos Santos, condenado (a) à pena privativa de liberdade fixada 

em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime 

semiaberto.

O Ministério Público requer a decretação da extinção da punibilidade do 

reeducando em razão da prescrição da pretensão executória (fls. 

67/67v).

É o relatório. Decido.

Após acurada análise dos autos, vislumbro assistir razão ao "Parquet", 

vez que a pretensão executória de fato foi fulminada pela prescrição, 

conforme bem demonstrado em seu parecer ministerial, bem assim pela 

petição de defesa.

Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade do (a) reeducando (a) 

Geraldo Mirantes dos Santos, qualificado nos autos, ante a prescrição da 

pretensão executória, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código 

Penal.

Nada sendo requerido, arquive-se.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 58868 Nr: 3594-19.2014.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neif Schnadelbach

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carine Minuzi - 

OAB:14631/MT

 Vistos.

O Ministério Público em sua cota pugnou quanto ao denunciado Neif 

Schnadelbach pela extinção da punibilidade, uma vez que o acusado 

cumpriu integralmente a suspensão condicional do processo (fl. 109).
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É o relatório. Decido.

Se verifica nos autos, a suspensão condicional do processo se deu em 

13/05/2015 (fl. 81/82), tendo decorrido o lapso temporal de 02 anos de 

suspensão, sem a revogação do benefício, bem assim acostou nos autos 

os comprovantes de pagamento referente a prestação pecuniária.

Ante o exposto, nos termos de fundamentação supra, com fulcro no artigo 

89, § 5º, da Lei n. 9.099/95, reconheço a extinção da punibilidade do delito 

capitulado na exordial atribuídos ao denunciado, devidamente qualificados 

nos autos.

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 31009 Nr: 1444-70.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Primavera Diesel Ltda, Alexandro Gaertner, Richard 

Gaertner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natan Comércio de Combustíveis e 

Lubrificantes Ltda, Oberdan Segner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Portes Junior - 

OAB:10772/MT, Pedro Emílio Bartolomei - OAB: 12.306-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Costa Nicolino - 

OAB:12900/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do cumprimento do acordo, conforme 

consta da sentença de fl.71-V.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84299 Nr: 4379-73.2017.811.0044

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Rufino, Roberto Machado Rufino, Gustavo 

Machado Rufino, Franciele Machado Rufino

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:CITAÇÃO

Prazo do edital:30

Intimando/Citando/Notificando:EVENTUAIS INTERESSADOS

Finalidade:HABILITAÇÃO NO PROCESSO

Resumo da inicial:Trata-se de Alvará Judicial ajuizado por ADEMIR RUFINO, 

ROBERTO MACHADO RUFINO, GUSTAVO MACHADO RUFINO e 

FRANCIELE MACHADO RUFINO para levantamento de valores deixados 

por NELI MACHADO.

Decisão/Despacho:Defiro as benesses da Assistência Judiciária Gratuita 

aos requerentes, nos termos do art. 98 e seguintes do Novo Código de 

Processo Civil. Citem-se os interessados por edital, com prazo de 30 

(trinta) dias, para responder a presente, em 15 (quinze) dias (NCPC, art. 

721). Oficie-se ao Banco do Brasil a fim de que se apurem todos os 

saldos em nome da de cujus Neli Machado.

 Sem prejuízo, intimem-se os requerentes para juntar aos autos, certidão 

negativa de tributos municipais, estaduais e federais. Por fim, vistas à 

Fazenda Pública Estadual e ao Ministério Público.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87382 Nr: 1132-50.2018.811.0044

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCdS, ALCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:CITAÇÃO

Prazo do edital:20

Intimando/Citando/Notificando:EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS

Finalidade:HABILITAÇÃO NO PROCESSO

Resumo da inicial:TRATA-SE DE ALVARÁ JUDICIAL AJUIZADO POR ANA 

LUIZA CAMPOS DE SOUZA, MENOR REPRESENTADA POR SUA 

GENITORA JACIELI CAMPOS DA SILVA, PARA LEVANTAMENTO DE 

VALORES DEIXADOS POR UELINTON VIEIRA DE SOUZA, PAI DA 

REQUERENTE.

Decisão/Despacho:Vistos. Recebo a inicial por estar em conformidade 

com os preceitos legais. Defiro o pedido da gratuidade da assistência 

jurídica. Citem-se eventuais interessados, via edital, com prazo de 20 

(vinte) dias, para que se considere realizada a citação, nos termos dos 

artigos 231 e 232, IV, ambos do Código de Processo Civil. Oficie-se o 

Banco Bradesco para que informe possível ativo financeiro em nome de 

UELINTON VIEIRA DE SOUZA. Com a vinda das informações, dê-se vista 

dos autos ao representante do Ministério Público. Após, retornem os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010476-21.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA ALVES DE REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os(as) 

advogados(as) das partes dos termos do r. despacho do presente feito, 

bem como, para no prazo de 05 (cinco) dias requererem o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000138-39.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA REGINA STIIRMER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEI RICARDO ANTONOVICZ (EXECUTADO)

 

Processo: 1000138-39.2017.8.11.0044 CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da parte promovente 

dos termos da r. sentença do evento nº 12892094.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010263-20.2012.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RHODIO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTHA TAVARES PILLER (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 
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da parte promovente dos termos do r. despacho do ID nº 7989570.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-36.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA MOERSCHBERGER NEDEL OAB - MT17240-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: LARA MOERSCHBERGER NEDEL - 

MT17240-O, da audiência de conciliação designada para o dia: 05/09/2018 

Hora: 14:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem como para 

comparecer acompanhado(a) da parte promovente, independentemente de 

intimação. Ficando ciente, ainda, que o não comparecimento do autor 

acarretará a extinção do feito, com base no art. 51 da Lei 9.099/95, bem 

como da condenação no pagamento das custas pelo(s) autor(es) que, 

injustificadamente, deixarem de comparecer a qualquer audiência do 

processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o Enunciado 28 do FONAJE. 

Nos termos do Ofício Circular nº 473/2015-DAJE-0082787.84.2015. 

INTIME-SE ainda, da r. decisão no presente feito.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 27915 Nr: 909-78.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Edivaldo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogerio de Barros Curado - 

OAB:10944/MT

 Código 27915.

 Vistos.

Trata-se de pedido de restituição de coisa apreendida formulado por José 

Edivaldo de Oliveira, devidamente representado por seu patrono, 

requerendo a restituição do objeto que foi apreendido nos autos (fl. 71).

O Ministério Público pugnou pelo deferimento (fl. 73).

É o relatório. Decido.

O procedimento para restituição de coisas apreendidas está previsto no 

Código de Processo Penal, artigos 118 a 124, bem assim pelo artigo 62 da 

Lei n. 11.343/2006 no presente caso.

A restituição de bens apreendidos em processo penal dar-se-á se 

observados os seguintes requisitos: 1. Prova da propriedade do bem 

pleiteado (CPP, artigo 120); 2. O bem não deverá mais interessar ao 

processo (CPP, artigo 118); e 3. O bem não deve configurar instrumento 

do crime ou ter sido adquirido com proventos do crime (CPP, artigo 119, 

combinado com CP, artigo 91, inciso II).

Nesse sentido, o entendimento do E.TJMT:

 [...] A restituição, ainda que apreciada pelo magistrado, deve atender aos 

mesmos pressupostos exigidos no seu exame pela autoridade policial: a) 

comprovação de propriedade; b) o bem não ser confiscável (art. 91, II, do 

CP); c) o bem não mais interessar ao inquérito policial ou à ação penal. [...] 

(TJMT. Ap 60760/2015, Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Primeira Câmara 

Criminal, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 22/02/2016).

Dessa forma, observo que o objeto apreendido não guardar mais 

interesse ao processo, já que foi extinta a punibilidade às fls. 67/68, tendo 

que a restituição é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, defiro o pedido 

de restituição de fl. 71.

Int.

Proceda-se a restituição mediante termo nos autos.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Após, arquive-se o presente feito.

P. I. C.

Paranatinga/MT, 11 de maio de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

Comarca de Peixoto de Azevedo

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 12/2018-DF.

Doutora Suelen Barizon, MMª. Juíza de Direito e Diretora do Foro da 

Comarca de Peixoto de Azevedo em Substituição Legal, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO a Portaria n. 

644/2018- PRES, na qual prorroga o prazo de expansão do Sistema 

Processo Judicial Eletrônico – PJe na 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto 

de Azevedo,RESOLVE:

Artigo 1º - ALTERAR, em parte, a Portaria nº 09/2018 DF de 18.04.2018, 

para constar o início do uso obrigatório da plataforma eletrônica para 

distribuição de novas ações, na 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto e 

Azevedo, para o dia 20.08.2018, permanecem inalteradas as demais 

disposições. Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação. Publique-se e cumpra-se, remetendo copia ao Presidente do 

Tribunal de Justiça, Corregedoria Geral, Ministério Público, Defensoria 

Pública, Procuradoria do Município e à Ordem dos Advogados do Brasil - 

14ª Subseção de Peixoto de Azevedo. Peixoto de Azevedo, 16 de maio de 

2018. Suelen Barizon, Juíza de Direito - Diretora do Foro em Substituição 

Legal

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Notificação

Vara de tramitação: Segunda Vara

Feitos Cíveis569-27.2015.811.0023 – Cód. 71389 (CEJUSC: 170609)

Tipo de Ação: DIREITO CIVIL/Responsabilidade Danos Materiais e Morais

REQUERENTE: Agropecuária Jarinã S. A.

ADVOGADO: Marcelo Bertoldo Barchet – OAB/MT 5.665

REQUERIDO: Industrial Pagé Ltda.

ADVOGADOS: Alexandre Campos Pereira – OAB/SC 16.586 e Antonio de 

Souza Campos Neto – OAB/MT3670

REQUERIDO: E. G. L. Serviços Industriais Ltda. – ME

ADVOGADO: Jonathan Portela – OAB/MT 16726

FINALIDADE: Notificação das partes e de seus advogados para 

comparecerem à sessão de conciliação agendada para 04/06/2018, às 

13h:50min no Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Peixoto de Azevedo (Fórum) - Local: Rua Pedro Álvares Cabral, nº 38, 

bairro: Centro. Peixoto de Azevedo. Telefone.: (66)3575-2028, ramal: 212- 

Celular: (66)9.9927-8046.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63991 Nr: 1113-83.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCDS, ANNE HELLEN LOBO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALAO - 

OAB:16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo determinação judicial, informo o médico Milton Almeida da Cruz, 

para atuar como perito judicial.

Certifico e dou fé que, mediante contato telefônico, restou agendada a 

perícia médica para o dia 30/05/2018, a partir das 9hs, a ser realizada na 

sala multidisciplinar deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 38028 Nr: 1246-67.2009.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN CEZAR GOMES PEREIRA, LUIS 
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MARQUES FERREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A, JAYME RODRIGUES DE CARVALHO JUNIOR - OAB:3735, 

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:11324/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 052/07-CGJ, procedo a 

intimação da Defesa para que diga, no prazo de lei, se insiste na oitiva da 

testemunha Mário Ferraz de Vasconcelo, apresentando, em caso positivo, 

o respectivo endereço.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 84836 Nr: 2076-52.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO DOS SANTOS FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:21797, HELIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:13911, RODRIGO 

GUIMARÃES COLUCCI - OAB:MT/21.671, VANA AMANCIO DA COSTA 

- OAB:18.920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo determinação judicial, informo o médico Milton Almeida da Cruz, 

para atuar como perito judicial.

Certifico e dou fé que, mediante contato telefônico, restou agendada a 

perícia médica para o dia 24/05/2018, a partir das 9hs, a ser realizada na 

sala multidisciplinar deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 87554 Nr: 3990-54.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDENILSON MONTES TENORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo determinação judicial, informo o médico Milton Almeida da Cruz, 

para atuar como perito judicial.

Certifico e dou fé que, mediante contato telefônico, restou agendada a 

perícia médica para o dia 30/05/2018, a partir das 9hs, a ser realizada na 

sala multidisciplinar deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 85224 Nr: 2338-02.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo determinação judicial, informo o médico Milton Almeida da Cruz, 

para atuar como perito judicial.

Certifico e dou fé que, mediante contato telefônico, restou agendada a 

perícia médica para o dia 24/05/2018, a partir das 9hs, a ser realizada na 

sala multidisciplinar deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 80818 Nr: 2960-18.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTONIA SILVA NOBRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857, DAWISON JOREU DA SILVA - OAB:23407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte autora, para que no prazo de 

lei, se manifeste, acerca dos novos documentos juntados às fls. 55/59.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 90535 Nr: 1645-81.2018.811.0023

 AÇÃO: Liberdade Provisória (art. 270 do CPPM)->MATÉRIA CRIMINAL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DANIEL LIMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:MT0017958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de pedido de LIBERDADE PROVISÓRIA aviado pelo advogado 

Dr. Arlon de Souza Porto, em favor de DANIEL LIMA DOS SANTOS, 

custodiado pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, inciso II 

e § 2º-A, inciso II c/c art. 14, inciso II, 329, caput, e 330, todos do Código 

Penal, ocorrido em 05/05/2018.

Em suma, alega o requerente que o custodiado é primário, possui bons 

antecedentes, nascido neste município, com residência fixa.

Por derradeiro, afirma que não se fazem presentes os requisitos 

autorizadores da prisão preventiva.

O parecer ministerial é pelo indeferimento da revogação da custódia 

cautelar (fls. 6/7).

 É o relato necessário.

Decido.

Analisando os autos, não vislumbro motivos que possam ensejar a 

revogação da prisão preventiva anteriormente decretada.

 O decreto da custódia cautelar proferido em plantão judicial, na data de 

6/5/2018 (autos n. 90530) embasou-se na necessidade de garantia da 

ordem pública e conveniência da instrução criminal, sendo suficientes e 

adequadas para a conduta praticada.

 Analisando os autos, verifico que, de fato, estão presentes os requisitos 

fumus comissi delicti e periculum libertatis, sendo que em relação ao 

primeiro, consigno que as provas da materialidade delitiva e da autoria 

estão encartadas nos autos n. 90530 e consubstanciados nas 

declarações dos policiais que efetuaram o flagrante. Quanto ao segundo, 

ficou registrado no decisum da Magistrada Plantonista que:

“(...) Os requisitos da preventiva também estão presentes: a soma das 

penas máximas cominadas aos delitos perpetrados pelos flagranteados é 

superior a 04 (quatro) anos e há, no caso, a necessidade de garantia da 

ordem pública, bem como visando resguardar a ordem pública e garantir o 

bom andamento na instrução processual, cumprindo os requisitos do 

artigo 312, caput e 313, inciso I, do CPP.

Ainda, infere-se do auto de prisão em flagrante que a periculosidade dos 

indiciados é concreta, vez que, conforme indicou a autoridade policial, já 

existem outros procedimentos investigativos em desfavor dos indiciados.

Ademais, conforme expresso no auto de exibição e apreensão, foi 

apreendido 01 revolver calibre 38 com 06 munições intactas e com a 

numeração raspada. (...)” (Autos 90530).

Denota-se, portanto, que foram preenchidos todos os requisitos exigidos 

pelo art. 312 do CPP, os quais subsistem, já que não houve nenhum fato 

ou documento novo que pudesse ensejar a modificação da decisão ou 

afastar qualquer um dos pressupostos ou fundamentos da prisão 

preventiva.

Destaque-se que a prisão cautelar foi decretada com fundamento em 

dados concretos extraídos do auto de prisão em flagrante, e não apenas 

na gravidade abstrata do crime, já que o custodiado agiu em concurso de 

pessoas e utilizando-se de arma de fogo. Não bastasse isso, tentou 

evadir-se do local, desobedecendo as ordens de parada da polícia, e, 

durante a fuga, tentou desfazer-se da arma e celular utilizados no delito, 

neste último, inclusive, foi possível constatar a troca de mensagens cujo 

conteúdo era o planejamento do roubo à casa lotérica da cidade.

Além disso, o custodiado responde a outros processos criminais na 

Comarca de Peixoto de Azevedo: código nº 77554 posse/porte de armas, 

código nº 80948, 80838, 89903 Lei de Drogas.

Importante mencionar que a reiteração criminosa, por si só, é suficiente à 

justificar a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.

Com isso, extrai-se claramente dos autos que os fatos apontados 
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reforçam a ideia de que, neste momento, a prisão cautelar é a única 

medida capaz de acautelar a ordem pública e a conveniência da instrução 

criminal.

Outrossim, quanto ao fato de o custodiado ostentar bons antecedentes, 

ser nascido neste município e possuir residência fixa, importante ressaltar 

que as condições pessoais do custodiado, por si só, não implicam em 

desconstituição do édito prisional, sendo necessário que fique 

devidamente demonstrado que os requisitos da prisão preventiva não mais 

subsistem, conforme previsão do artigo 316 do Código de Processo Penal.

A propósito, trago à baila o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça 

Mato-Grossense sobre o tema, vejamos:

“HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO, POR DEZOITO VEZES, E 

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO 

PREVENTIVA – SUSTENTADA A CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA NO 

DECRETO CONSTRITIVO E A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS 

NO ART. 312 DO CPP – INSUBSISTÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS 

SUFICIENTES DE AUTORIA EVIDENCIADOS – ANÁLISE MAIS 

APROFUNDADA INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO WRIT – MATÉRIA QUE 

SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA AÇÃO PENAL – NECESSIDADE DA 

SEGREGAÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE 

CONCRETA DOS FATOS – ATRIBUTOS PESSOAIS QUE, POR SI SÓ, NÃO 

IMPLICAM EM DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO PRISIONAL – INSUFICIÊNCIA 

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL 

INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Na órbita das prisões cautelares, não é exigida a prova plena de culpa, 

inviável num juízo meramente cautelar, realizado, como regra, muito antes 

do julgamento do mérito, bastando, portanto, que haja elementos 

suficientes que evidenciem a probabilidade de autoria e prova da 

existência do fato, pressupostos estes que foram devidamente 

observados no momento da decisão constritiva.

 Não há falar em carência de fundamentação ou ausência dos requisitos 

elencados no art. 312 do Código de Processo Penal se a decisão 

combatida explicita a necessidade da segregação cautelar para garantia 

da ordem pública, considerada a extremada gravidade do fato delituoso 

imputado, pois, ao que consta, os pacientes e demais acusados, de forma 

livre e voluntária, teriam se associado para o fim específico de cometer 

crimes, realizando, em tese, diversos furtos, lesionando o patrimônio de 

dezoito vítimas.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que condições pessoais 

favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de 

responder ao processo em liberdade, quando os motivos que ensejaram a 

prisão cautelar são suficientes para respaldá-la. Ordem denegada. (HC 

131471/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)” (Destaquei).

Assim, ante a manutenção da situação fático-jurídica que justificou a 

prisão preventiva do custodiado Daniel, inexistem razões para a 

revogação da decisão já proferida, nos termos do artigo 316 do CPP.

Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

de DANIEL LIMA DOS SANTOS, mantendo a decisão que decretou a sua 

segregação cautelar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 90542 Nr: 1651-88.2018.811.0023

 AÇÃO: Liberdade Provisória (art. 270 do CPPM)->MATÉRIA CRIMINAL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: HIAGO LUIZ CAPELLARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Analisando os autos, não vislumbro motivos que possam ensejar a 

revogação da prisão preventiva anteriormente decretada, pelo menos 

neste momento. (...) O decreto da custódia cautelar proferido em plantão 

judicial na data de 29/4/2018 (autos n. 90481) embasou-se na 

necessidade de garantia da ordem pública, sendo suficientes e 

adequadas à conduta supostamente praticada. Além disso, ficou 

assentado que a prisão preventiva também se justificava, porque presente 

o requisito inserido no artigo 313, inciso I, do CPP. (...) Além disso, o fato 

do custodiado ter foragido do distrito da culpa, logo após o cometimento do 

delito e, na oportunidade em que foi avistado pela Polícia Militar 

empreendeu fuga, ignorando as ordens de parada, bem como se 

desfazendo da arma de fogo que usou na prática delituosa, demonstra a 

necessidade da sua prisão cautelar, também como forma de preservar à 

conveniência da instrução criminal (art. 312 do CPP). (...) Assim, ante 

manutenção da situação fático-jurídica que ensejou o decreto cautelar, 

inexistem razões para a revogação da decisão já proferida, nos termos do 

artigo 316 do CPP. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação 

da prisão preventiva de HIAGO LUIZ CAPELLARI, mantendo a decisão que 

decretou a sua segregação cautelar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71296 Nr: 502-62.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU BLAUTH, TIMOTEO LUCENA PESSOA, 

VENANCIA AIVI GARCIA, ANA CLAUDIA FERREIRA DE MATOS, ESPÓLIO 

DE VENÂNCIA AIVI GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DORADO RODRIGUES - 

OAB:5081/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DE FREITAS ROSA 

- OAB:9028-B/MT

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para que 

providencie, no prazo de 10 (dez) dias, o preparo da carta precatória 

(Santa Maria do Norte Norte-DF) para citação da requerida Alceu Blauth, 

mediante guia de recolhimento padrão disponível nos Cartórios 

Distribuidores Oficializados, Postos de Arrecadação e Internet (site do 

Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.com.br), para cumprimento do 

mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 84843 Nr: 2082-59.2017.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDE M DA SILVA MIGLIAT, FÁBIO 

MADALENO MIGLIAT, FABIANE MADALENA MIGLIAT ARAUJO, FLAVIO 

OLIVEIRA MIGLIAT FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA SMIELEVSKI - 

OAB:20937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para que 

providencie, no prazo de 10 (dez) dias, o preparo da carta precatória 

(Cuiabá-MT/Itaúba-MT) para citação/intimação das partes requeridas, 

mediante guia de recolhimento padrão disponível nos Cartórios 

Distribuidores Oficializados, Postos de Arrecadação e Internet (site do 

Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.com.br), para cumprimento do 

mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 84371 Nr: 1778-60.2017.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO FERREIRA DE SOUZA 

JÚNIOR - OAB:23920/O, SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça, no valor de R$ 

375,00(trezentos e setenta de cinco reais) no prazo de 10(dez) dias, 

mediante guia de recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de 

Justiça – www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

busca/apreensão/citação, com posterior remessa do comprovante aos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74360 Nr: 2512-79.2015.811.0023
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM.DE ASSOC. NORTE 

MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE MARIA DE SOUSA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para que 

providencie, no prazo de 10 (dez) dias, o preparo da carta precatória 

(Juazeiro do Norte-CE) para intima da parte requerida, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível nos Cartórios Distribuidores Oficializados, 

Postos de Arrecadação e Internet (site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.com.br), para cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81808 Nr: 45-59.2017.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILDA ALVES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento da complementação da diligência do senhor Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 2.400,00(dois mil e quatrocentos reais) no prazo de 

10(dez) dias, mediante guia de recolhimento padrão disponível no site do 

Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – 

diligências e/ou http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do 

mandado de busca/apreensão/citação, com posterior remessa do 

comprovante aos autos, cotado as fls. 39.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010170-86.2013.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ELITE MARIA APARECIDA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS OAB - MT0016738A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO NOGUEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELITA KEMPER OAB - MT0015090A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) EVANDRO JUAREZ RODRIGUES Dados do 

processo: Processo: 8010170-86.2013.8.11.0023; Valor causa: R$ 

13.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[DESPEJO PARA USO PRÓPRIO]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ELITE MARIA APARECIDA DE 

CARVALHO Parte Ré: REQUERIDO: SEBASTIAO NOGUEIRA FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO, acima qualificada(o, s), para comparecer(em) à audiência de 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 14/07/2018, às 13:00 horas, na 

sede do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO, sito no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela parte 

reclamada, como verdadeiros, os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Pretendendo a parte 

reclamada produzir prova testemunhal, deverá comparecer à audiência 

acompanhada de suas testemunhas, até 03 (três) no máximo, 

apresentando, nessa mesma ocasião, as demais provas que tiver (arts. 

33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. Pretendendo a intimação de suas 

testemunhas, deverá a parte reclamada requerer tal providência, por 

escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência de instrução e 

julgamento. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO , 16 de maio de 2018. JOSE BARBOSA DA SILVA 

GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 3575-2312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010170-86.2013.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ELITE MARIA APARECIDA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS OAB - MT0016738A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO NOGUEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELITA KEMPER OAB - MT0015090A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) EVANDRO JUAREZ RODRIGUES Dados do 

processo: Processo: 8010170-86.2013.8.11.0023; Valor causa: R$ 

13.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[DESPEJO PARA USO PRÓPRIO]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ELITE MARIA APARECIDA DE 

CARVALHO Parte Ré: REQUERIDO: SEBASTIAO NOGUEIRA FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO, acima qualificada(o, s), para comparecer(em) à audiência de 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 14/07/2018, às 13:00 horas, na 

sede do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO, sito no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela parte 

reclamada, como verdadeiros, os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Pretendendo a parte 

reclamada produzir prova testemunhal, deverá comparecer à audiência 

acompanhada de suas testemunhas, até 03 (três) no máximo, 

apresentando, nessa mesma ocasião, as demais provas que tiver (arts. 

33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. Pretendendo a intimação de suas 

testemunhas, deverá a parte reclamada requerer tal providência, por 

escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência de instrução e 

julgamento. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO , 16 de maio de 2018. JOSE BARBOSA DA SILVA 

GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 3575-2312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010170-86.2013.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ELITE MARIA APARECIDA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS OAB - MT0016738A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO NOGUEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELITA KEMPER OAB - MT0015090A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) EVANDRO JUAREZ RODRIGUES Dados do 

processo: Processo: 8010170-86.2013.8.11.0023; Valor causa: R$ 

13.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[DESPEJO PARA USO PRÓPRIO]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ELITE MARIA APARECIDA DE 

CARVALHO Parte Ré: REQUERIDO: SEBASTIAO NOGUEIRA FINALIDADE: 
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INTIMAÇÃO, acima qualificada(o, s), para comparecer(em) à audiência de 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 14/06/2018, às 13:00 horas, na 

sede do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO, sito no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela parte 

reclamada, como verdadeiros, os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Pretendendo a parte 

reclamada produzir prova testemunhal, deverá comparecer à audiência 

acompanhada de suas testemunhas, até 03 (três) no máximo, 

apresentando, nessa mesma ocasião, as demais provas que tiver (arts. 

33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. Pretendendo a intimação de suas 

testemunhas, deverá a parte reclamada requerer tal providência, por 

escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência de instrução e 

julgamento. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO , 16 de maio de 2018. JOSE BARBOSA DA SILVA 

GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 3575-2312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010170-86.2013.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ELITE MARIA APARECIDA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS OAB - MT0016738A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO NOGUEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELITA KEMPER OAB - MT0015090A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) EVANDRO JUAREZ RODRIGUES Dados do 

processo: Processo: 8010170-86.2013.8.11.0023; Valor causa: R$ 

13.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[DESPEJO PARA USO PRÓPRIO]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ELITE MARIA APARECIDA DE 

CARVALHO Parte Ré: REQUERIDO: SEBASTIAO NOGUEIRA FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO, acima qualificada(o, s), para comparecer(em) à audiência de 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 14/06/2018, às 13:00 horas, na 

sede do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO, sito no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela parte 

reclamada, como verdadeiros, os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Pretendendo a parte 

reclamada produzir prova testemunhal, deverá comparecer à audiência 

acompanhada de suas testemunhas, até 03 (três) no máximo, 

apresentando, nessa mesma ocasião, as demais provas que tiver (arts. 

33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. Pretendendo a intimação de suas 

testemunhas, deverá a parte reclamada requerer tal providência, por 

escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência de instrução e 

julgamento. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO , 16 de maio de 2018. JOSE BARBOSA DA SILVA 

GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 3575-2312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010179-77.2015.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO CERQUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLON DE SOUZA PORTO OAB - MT0017958A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CEZAR CALINOSKI JUNIOR OAB - MT0018658A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) EVANDRO JUAREZ RODRIGUES Dados do 

processo: Processo: 8010179-77.2015.8.11.0023; Valor causa: R$ 

23.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO, DIREITO 

DE IMAGEM]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

RAIMUNDO CERQUEIRA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: FRANCISCO 

DAS CHAGAS SILVA FINALIDADE: INTIMAÇÃO, acima qualificada(o, s), 

para comparecer(em) à audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o 

Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Sala de Audiência de Instrução e 

Julgamento Data: 14/06/2018 Hora: 14:00 , na sede do JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como verdadeiros, os fatos 

alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, 

podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 

9.099/95). 2. Pretendendo a parte reclamada produzir prova testemunhal, 

deverá comparecer à audiência acompanhada de suas testemunhas, até 

03 (três) no máximo, apresentando, nessa mesma ocasião, as demais 

provas que tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. Pretendendo a 

intimação de suas testemunhas, deverá a parte reclamada requerer tal 

providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência de 

instrução e julgamento. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO , 16 de maio de 2018. JOSE BARBOSA DA SILVA 

GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010179-77.2015.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO CERQUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLON DE SOUZA PORTO OAB - MT0017958A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CEZAR CALINOSKI JUNIOR OAB - MT0018658A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) EVANDRO JUAREZ RODRIGUES Dados do 

processo: Processo: 8010179-77.2015.8.11.0023; Valor causa: R$ 

23.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO, DIREITO 

DE IMAGEM]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

RAIMUNDO CERQUEIRA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: FRANCISCO 

DAS CHAGAS SILVA FINALIDADE: INTIMAÇÃO, acima qualificada(o, s), 

para comparecer(em) à audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o 

Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Sala de Audiência de Instrução e 

Julgamento Data: 14/06/2018 Hora: 14:00 , na sede do JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como verdadeiros, os fatos 

alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, 

podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 

9.099/95). 2. Pretendendo a parte reclamada produzir prova testemunhal, 

deverá comparecer à audiência acompanhada de suas testemunhas, até 

03 (três) no máximo, apresentando, nessa mesma ocasião, as demais 

provas que tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. Pretendendo a 

intimação de suas testemunhas, deverá a parte reclamada requerer tal 

providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência de 

instrução e julgamento. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 
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PEIXOTO DE AZEVEDO , 16 de maio de 2018. JOSE BARBOSA DA SILVA 

GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000359-81.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEFA DA CONCEICAO RAMALHO RAMOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000359-81.2018.8.11.0013. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA EXECUTADO: JOSEFA 

DA CONCEICAO RAMALHO RAMOS Homologo o acordo celebrado entre 

as partes para que produza seus efeitos legais. PRI. Arquivem-se. , 15 de 

maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 161833 Nr: 1227-76.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS PEDRO GARCIA DOS SANTOS, Pedro Garcia 

dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMIR PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAÍRA GASPAR SANTOS - 

OAB:21014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a advogada da parte autora para manifestar acerca do Termo de 

Sessão de Conciliação, conforme juntada de Ref. 16.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 164718 Nr: 2506-97.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindalva Marlene Barbosa Fontes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CARNEIRO CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRICOLA PAES DE BARROS - 

OAB:6700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o douto advogado da parte autora para se manifestar da juntada de 

correspodência devolvida em Ref.15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 166920 Nr: 3607-72.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAM DE JESUS ALVES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação é tempestiva, portanto abro vistas para a 

parte autora impugnar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 50315 Nr: 1620-16.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Rosa Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hailton Magio - OAB:15.839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 161975 Nr: 1304-85.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA, Jose 

Filho Neto, ALAIR BICALHA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, conforme provimento do CGJ 07/2017. No qual o 

campo: discriminação deve selecionar diligência e no campo: cedente 

deve selecionar Diretoria do Forum Cível de Cuiaba com o 

CNPJ:01267533/0001-05. E no campo bairro, selecionar: Centro. Para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 167158 Nr: 3725-48.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião André de Araújo Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação juntada aos Autos é tempestiva, portanto 

abro vistas para a parte autora impugnar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 166866 Nr: 3578-22.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA FERNANDES CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação é tempestiva, portanto abro vistas para a 

parte autora impugnar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 107467 Nr: 5198-74.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Santiago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT.

 Vistos.

Diante do teor da decisão proferida em agravo de instrumento, bem como 
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da inércia do requerido para recolhimento espontâneo do valor dos 

honorários periciais, reverto a prova pericial a ser produzida em favor do 

autor.

Dê-se vistas para as alegações finais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 23285 Nr: 2614-20.2004.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA -Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H.O. Com Imp e Exp de Madeiras Ltda., 

Aparecido Joaquim Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdeir Salviano da Costa - 

Procurador do IBAMA - OAB:11468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução promovida pelo IBAMA em face de Aparecido 

Joaquim Dias e outro, fundada em certidão da dívida ativa.

 Aduziu, a parte autora, que é credora do executado da quantia líquida, 

certa e exigível de R$ 7.725,47 representada pela inclusa CDA.

 Devidamente citado, o executado não efetuou o pagamento, não sendo 

encontrado bens penhoráveis.

É o relatório. Passo a decidir.

O instituto da prescrição tem por escopo a segurança social das relações 

jurídico-negociais e a estabilização delas pelo decurso de um certo 

período de tempo, de modo a evitar a eternização de conflitos não 

resolvidos. Enfim, busca a pacificação da vida em sociedade em razão do 

decurso de um prazo. O tempo cura.

Neste diapasão, devemos ressaltar que do ponto de vista da filosofia, a 

finitude humana contrapõe-se à existência de um processo eterno. Logo, 

tornam-se inconcebíveis execuções eternas e imprescritíveis, como se 

fossem uma espada de Dâmocles nas cabeças dos devedores.

Ademais, pelo princípio da razoável duração do processo, introduzido no 

artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, pela Emenda 

Constitucional n 45/2004, não se permite a duração do feito executivo por 

tempo indeterminado - ad eternum.

Verifica-se, no presente caso, que o processo encontra-se em trâmite 

desde 20.08.2004 e, desde, então, nenhuma medida foi adotada pelo 

exequente que permaneceu inerte, não indicando nenhum bem 

penhorável. E conforme é cediço o direito não socorre quem dorme - 

dormientibus non sucurrit jus.

Desta forma, tenho que restou evidenciada a ocorrência da prescrição 

intercorrente que se dá quando o processo fica paralisado por tempo 

superior ao prazo prescricional, por culpa exclusiva do credor, que não 

apresenta manifestação ou qualquer diligência útil para a satisfação de 

seu crédito.

Insta salientar decisões proferidas por nossos Tribunais neste sentido:

E M E N T A -APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO DE EXECUÇÃO -PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE -VERIFICADA -IMPROVIDO.

O instituto da prescrição visa proporcionar segurança jurídica às relações 

sociais, determinando a produção de efeitos jurídicos em decorrência do 

transcurso do tempo. O Código Civil fulmina direitos e pretensões, caso 

não exercidos ou postulados em determinado espaço de tempo. É a 

própria lei, em caráter excepcional, quem coloca a salvo alguns direitos, 

conferindo-lhes imunidade contra a prescrição, a exemplo dos direitos da 

personalidade. Regra geral, portanto, é a prescritibilidade das pretensões. 

Transcorrido o prazo de suspensão do processo, tem início a contagem 

da prescrição intercorrente, impondo-se a extinção do processo, depois 

de verificada a prescrição, considerando a inércia do credor. (TJ/MS. 

Apelação Cível n. Relator Des. Sideni Soncini Pimentel. Quinta Turma Cível. 

Julgamento: 22.4.2010).

Por derradeiro, em se tratando de matéria de ordem pública, deve o 

magistrado pronunciar-se de ofício pelo reconhecimento da prescrição, ex 

vi do art. 219, §5º do CPC.

ISSO POSTO, Julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, II, por reconhecer a ocorrência da prescrição 

intercorrente, com fundamento no art.40, §§4º e 5º da Lei 6.830/80.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 85746 Nr: 3362-37.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Silva Rondon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Proceda ao levantamento de eventuais penhoras existentes neste feito.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 86277 Nr: 3912-32.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Impugnação à Execução proposto pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social em face de João Alves de Souza, alegando em apertada 

síntese excesso de execução.

Recebida a inicial, a parte impugnada foi citada, sendo que se manifestou.

Foi determinada a realização de cálculo pelo contador judicial.

Cálculos pelo contador judicial às fls.142/143, sendo que as partes se 

manifestaram.

É o relatório. Decido.

Narra o impugnante que houve excesso em razão de:

A) Data do Início do Benefício

B) Juros de Mora

A alegação de que a data do DIB deve ser a da citação como estabelecido 

em sentença, procede, sendo que deve constar como data de início 

05/2012. O que já foi apontado pelo contador judicial às fls. 142/143.

Por fim, vislumbro que há discrepância de valores também em razão do 

método de aplicação da correção monetária.

Da análise dos cálculos apresentados pelo contador judicial, verifico que 

foi determinada a aplicação de correção monetária conforme índice 

previsto no Manual de Cálculo da Justiça Federal, o que foi aplicado pelo 

exequente e pelo contador judicial de maneira correta, sendo que a deste 

encontra-se atualizada e ainda em consonância com o entendimento dos 

tribunais regionais federais, senão vejamos:

“PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA 

ATESTA INCAPACIDADE PELA MESMA DOENÇA DIAGNOSTICADA 

ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE PERDA DA QUALIDADE DE 

SEGURADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DO 

MANUALDE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. 

FIXAÇÃOMANTIDA. 1. A prova dos autos consigna incapacidade anterior 

à perda da qualidade de segurado, uma vez que a parte autora obteve seu 

benefício administrativamente pela mesma doença que foi diagnosticada 

pelo médico perito. Continuidade da moléstia incapacitante. 

Restabelecimento do benefício de auxílio-doença desde a cessação. 2. Em 

relação aos honorários periciais, deve prevalecer o valor fixado pelo juiz a 

quo, uma vez que possível a fixação fora dos limites estabelecidos, nos 

termos do art. 3º, parágrafo único da Resolução CJF nº 541/2007 

(atualmente, Resolução CJF 305/2014, art. 28, parágrafo único). 3. Sobre 

os valores dos benefícios atrasados devem incidir juros moratórios desde 

a citação ou desde quando devidos, se posteriores à citação, além de 

correção monetária desde quando cada benefício for devido, utilizando-se 

os percentuais de juros e índices de correção para os débitos 

previdenciários constantes do Manual de Cálculos da Justiça Federal, Res. 

CFJ 267/2013, compensando-se eventuais benefícios inacumuláveis 

concedidos em período concomitante. 4. Apelação do INSS parcialmente 

provida. (TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL AC 00395937020104019199 (TRF-1) 

- Data de publicação: 15/09/2015)”.

Diante do exposto, de rigor a improcedência da impugnação ora 

apresentada e a homologação do cálculo apresentado pelo contador 

judicial.
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Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de impugnação dos cálculos 

apresentados, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, e HOMOLOGO os cálculos de fls. 142/143.

Transitado em julgado, expeça-se RPV.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63128 Nr: 3470-37.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ercília Maria Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Crystiane da Cunha Bezerra - 

OAB:7.709 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Proceda ao levantamento de eventuais penhoras existentes neste feito.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 81958 Nr: 4195-89.2012.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Proceda ao levantamento de eventuais penhoras existentes neste feito.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 89707 Nr: 1504-34.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luiza Felisberto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto em face do INSS.

Realizado cálculo pelo contador judicial, as partes concordaram com o 

valor apresentado.

É o relatório. Decido.

Em virtude da concordância do requerido, HOMOLOGO os cálculos de fls. 

132, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘a’, do Código de 

Processo Civil, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Transitado em julgado, expeça-se RPV em favor do requerido.

Após, nada mais sendo requerido, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 88840 Nr: 746-55.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Proceda ao levantamento de eventuais penhoras existentes neste feito.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 83688 Nr: 1120-08.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes de Andrade Zazom

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Proceda ao levantamento de eventuais penhoras existentes neste feito.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 86946 Nr: 4625-07.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Jardim de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Proceda ao levantamento de eventuais penhoras existentes neste feito.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 55967 Nr: 1478-75.2010.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Maria Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto em face do INSS.

Citado o executado concordou com os cálculos.

É o relatório. Decido.

Em virtude da concordância do requerido, HOMOLOGO os cálculos de fls. 

153/155, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘a’, do Código 

de Processo Civil, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Transitado em julgado, expeça-se RPV em favor do requerido.

Após, nada mais sendo requerido, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 93723 Nr: 4769-44.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIEL LOPES DE OLIVEIRA, Josefa Tavares de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIA CRISTINA DE ÁVILA 

LEITE - OAB:17671/O

 Vistos.

Dê-se vistas ao excepto.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60103 Nr: 445-16.2011.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinícius Vasconcelos Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Lídio Alves dos Santos - 

OAB:OAB/MT20.853-A, Roberta Beatriz do Nascimento - 

OAB:OAB/MT20.732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Desde já, deixo consignado que, em virtude do volume de execuções que 

tramitam nesta vara e considerando o seu atual quadro funcional, e ainda 

mais, corroborado com os efeitos práticos do artigo 828 do CPC, aplicado 

analogicamente, não será deferida a expedição de ofícios com o objetivo 

de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal compete 

à própria exequente, que pode, inclusive, se valer do permissivo 

processual contido no artigo 828 do CPC.

 Relevante ressaltar ainda que a expedição de ofícios com este objetivo 

somente é viável em situações excepcionais, quando o credor já esgotou 

todos os meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS), o que, não 

se afigura no presente caso.

Isso posto, indefiro o pedido retro.

Intimem-se para dar andamento ao feito no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 17565 Nr: 1533-70.2003.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Primeiro Serviço Notarial e Registral de P. e Lacerda, 

Estado de Mato Grosso, Oscar Luiz Cervi, BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonidia Cardoso de Oliveira, Leila Aguetoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAFAYETTE GARCIA NOVAES 

SOBRINHO - OAB:6842, Osmar Shneider - OAB:2.152-B, Osvaldo 

Fonseca Broca - OAB:17.315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA BABKA - 

OAB:MT.16925-A, Diocassiano José Tomás - OAB:23.362-B/MG, 

Elmar José de Sousa - OAB:88.588/MG, LUIZ CARLOS DE ARRUDA - 

OAB:21190/MG, Osmar Shneider - OAB:2.152-B, Osvaldo Fonseca 

Broca - OAB:17.315

 Vistos.

Dê-se vistas ao embargado para que se manifeste.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 37957 Nr: 512-20.2007.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliana Maria Alves Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conheço dos embargos de declaração, uma vez que são tempestivos.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração merecem ser 

acolhidos.

Posto isto ACOLHO os Embargos Declaratórios para que, modificando a 

sentença de fls. 155, HOMOLOGAR os cálculos de fls. 135/137.

 Após, nada mais sendo requerido, expeça-se RPV.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 37721 Nr: 281-90.2007.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucinda da Silva Macena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Manoel de Almeida - 

OAB:2559/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto em face do INSS.

Intimado o exequente concordou com os cálculos apresentados pelo 

executado.

É o relatório. Decido.

Em virtude da concordância do requerido, HOMOLOGO os cálculos de fls. 

200/203, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘a’, do Código 

de Processo Civil, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Transitado em julgado, expeça-se RPV em favor do requerido.

Após, nada mais sendo requerido, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 22137 Nr: 1492-69.2004.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Lopes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o patrono do autor para que esclareça acerca dos valores a ser 

transferidos ao beneficiário da demanda.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 19143 Nr: 3056-20.2003.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonas Rangel Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Inácio Ribeiro, ESPÓLIO DE DIONIR DE 

FREITAS QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aiderlane Cavalcante de 

Souza - OAB:8657/MT, Haroldo Leite Bandeira de Mello - 

OAB:7541/MT, Humberto José Peixoto Veloso - OAB:109.231/RJ, 

Rodolfo Cesar Vasconcelos Moreira - OAB:8.719/MT, Romildo 

Souza Grota - OAB:4333-B

 Vistos.

I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser 

acolhidos.
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Isso porque, apesar do alegado, a requerida não deu causa ao evento 

danoso, motivo pelo qual a incidência da correção monetária deve se dar a 

partir da citação ou do indeferimento administrativo.

II – Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios.

 III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63575 Nr: 3915-55.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Trimec Construções e terraplanagem Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON FERREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:11322

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Anote-se onde couber.

Após, dê-se vistas ao exequente para que dê andamento ao feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 125771 Nr: 6141-57.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETE RODRIGUES MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o douto advogado da parte autora para se manifestar da juntada da 

certidão do oficial de justiça de Ref. 35.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 82702 Nr: 52-23.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Henrique de Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Proceda ao levantamento de eventuais penhoras existentes neste feito.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 81491 Nr: 3661-48.2012.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAURI ALVES MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santa Cruz Suplementos Minerais Ltda, Banco 

do Brasil S/A, Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Cesar Vasconcelos 

Moreira - OAB:8.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT, José Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:19.081-A, Luciano Joanucci Motti - OAB:7832, Rodrigo Sampaio 

de Siqueira - OAB:9259/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A-MT

 Vistos.

Dê-se vistas ao exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 64031 Nr: 80-25.2012.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir José Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto em face do INSS.

Citado o executado impugnou os cálculos.

Às fls. 141/144 foi apresentado cálculo atualizado pelo contador judicial, 

sendo que o exequente concordou e o executado quedou-se inerte.

É o relatório. Decido.

Em virtude da concordância do exequente e do silêncio do executado, 

HOMOLOGO os cálculos de fls. 141/144, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, III, ‘a’, do Código de Processo Civil, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos.

Transitado em julgado, expeça-se RPV em favor do requerido.

Após, nada mais sendo requerido, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 163906 Nr: 2112-90.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rolzedir Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DO SANTOS - 

OAB:OAB/SP 156.187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de juntada.

Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151700 Nr: 8745-54.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURELIO MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da convocação deste magistrado para curso que se realizará em 

Cuiabá-MT, na ESMAGIS (Escola Superior da Magistratura de Mato 

Grosso) no dia 09 e 10 de março de 2018, no período matutino.

E, ainda, considerando a distância de mais de 400km, entre as comarcas, 

faz-se necessário na data de 08/03/02 o deslocamento a partir das 12h 

rumo à capital mato-grossense.

Sendo assim, redesigno audiência de Conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 23.05.2018, às 13h30, primeiro horário livre em pauta. Querendo 

as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar o rol, 

precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, em 

até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 159168 Nr: 18-72.2018.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SINDICATO RURAL DE PONTES E LACERDA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): França Palace Hotel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 Desta forma, indefiro, no momento a antecipação da tutela pretendida 

pelos autores.Porém, diante do preenchimentos dos requisitos 

autorizadores para expedição do mandado de entrega dos bens, ACOLHO 

o pedido formulado para determinar a expedição do mandado monitório, 

devendo o Requerido ser citado (pelos Correios, com aviso de 

recebimento), para, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento, ou, se 

assim preferir, oferecer embargos nos termos da norma de regência. 

Advirta-se que, no caso de pronto atendimento ao mandado monitório, o 

requerido ficará dispensado do pagamento de custas e honorários 

advocatícios. Deve acompanhar o instrumento de citação cópia desta 

decisão judicial, devendo a serventia judicial providenciá-la no prazo de 

cinco dias a contar do recebimento dos autos em cartório.Não havendo 

cumprimento do referido mandado, deve o Requerido arcar com o 

pagamento das custas processuais e da verba honorária, ora fixada na 

quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo a parte autora, em 

momento próprio, adotar as providências necessárias para viabilizar a 

liquidação do título executivo judicial Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cite-se, conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 167162 Nr: 3729-85.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE MORENO LOPES KUMMAKURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação juntada nestes autos é tempestiva, portanto 

abro vistas para a parte autora impugnar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168648 Nr: 4426-09.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Weslei da Silva Simão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação juntada nestes autos é tempestiva, portanto 

abro vistas para a parte autora impugnar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 167882 Nr: 4060-67.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILMA TEIXEIRA LI8MA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação juntada nestes autos é tempestiva, portanto 

abro vistas para a parte autora impugnar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60738 Nr: 1077-42.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dercira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sedinei Palharini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Celso Monteiro da 

Fonseca Grota - OAB:11343-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA FREITAS SPAGNOL - 

OAB:17697-B, Marcelo Machado de Oliveira - OAB:11048-B/MT

 ntimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 64,24 ( sessenta e quatro e vinte 

quatro centavos), conforme provimento do CGJ 07/2017. No qual o campo: 

discriminação deve selecionar diligência e no campo: cedente deve 

selecionar Diretoria do Forum Cível de Cuiaba com o 

CNPJ:01267533/0001-05. E no campo bairro, selecionar: Centro. Para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 143761 Nr: 5138-33.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. S. PINCERATO COMÉRCIO ME, Arlindo 

Santino Pincerato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ntimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 32,12 ( trinta e dois reais e doze 

centavos), conforme provimento do CGJ 07/2017. No qual o campo: 

discriminação deve selecionar diligência e no campo: cedente deve 

selecionar Diretoria do Forum Cível de Cuiaba com o 

CNPJ:01267533/0001-05. E no campo bairro, selecionar: Centro. Para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 166625 Nr: 3470-90.2018.811.0013

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO RIQUELME, GISLENE RODRIGUES 

RIQUELME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divanira Niemens Leal, Amarildo Niemem

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT, MAÍRA GASPAR SANTOS - OAB:21014/O

 1. Apense-se ao feito de cód. 153716;

2. Suspendo a execução, com o levantamento da penhora do imóvel rural;

3. Oficie-se ao Cartório de 1º Ofício para levantamento da penhora, e para 

que conste na matrícula/escritura a existência da execução, bem como 

dos embargos de terceiro.

 3. Intime-se o embargado;

3. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168565 Nr: 4380-20.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nerci Aquino Correa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA, com fundamento no art. 300, 

“caput”, do Novo Código de Processo Civil, para DETERMINAR que a 

Autarquia ré, no prazo de 30 dias, restabeleça o auxílio doença em favor 

da parte autora, sob pena de incidir em multa diária, no valor de R$ 500,00 

(quinhentos) reais, com o limite equivalente à R$ 30.000,00 (trinta mil 
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reais), nos termos do artigo 537, caput¸ do NCPC.I - INTIME-SE da tutela 

provisória de urgência ora deferida e CITE-SE a Autarquia ré para, 

querendo, apresentar resposta dentro do prazo de 30 (trinta) dias, na 

forma do art. 183, "caput", do NCPC, fazendo-se constar, outrossim, as 

advertências a que fazem menção o art. 344, "caput", do NCPC.II - Após, 

com a juntada da contestação da autarquia requerida, INTIME-SE a parte 

autora através de sua advogada, via DJE para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, impugnar a contestação apresentada.III - Em seguida, com o 

transcurso do prazo acima mencionado, que deverá ser certificado, ou a 

juntada da impugnação, DETERMINO a realização de exame pericial, para 

tanto desde NOMEIO como perito nos autos o ilustre médico Dr. JOSÉ 

DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua 

Coronel José Dulce, nº 109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de 

C á c e r e s / M T ,  t e l e f o n e  ( 0 6 5 )  3 2 2 3 - 2 4 0 5 ,  “ e - m a i l ” 

medicinacaceres@hotmail.com, independentemente de compromisso, que 

deverá exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder os 

quesitos formulados pelas partes e apresentar outras considerações que 

entender pertinentes, contando, a partir da realização do exame, com o 

prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo (art. 465, “caput”, c/c o 

art. 466, “caput”, ambos do NCPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 126845 Nr: 6667-24.2016.811.0013

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAS, JMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Viola de 

Almeida - OAB:355.024 SP, Luiz Emidio Dantas Junior - OAB:7400

 Vistos.

Em razão da justificativa apresentada à fl. 167 (ref. 121), RENOVO o 

prazo concedido ao Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade do 

Estado de Mato Grosso (UNEMAT), a fim de que cumpra o disposto no 

despacho de fl. 164 (ref. 117).

Decorrido o prazo da apresentação dos memoriais, PROMOVA-SE nova 

conclusão dos autos para sentença.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 134425 Nr: 1171-77.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo de Almeida Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO - OAB:8697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a correspondência retornou sem que a parte 

executada fosse encontrada pelo carteiro, conforme carimbo do ''AR'' fls. 

101. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista ao 

exequente para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167279 Nr: 3766-15.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECILIA SOUZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 164933 Nr: 2604-82.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDENI MARIA DA FONSECA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 165876 Nr: 3101-96.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR JACINTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 163950 Nr: 2138-88.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO RURAL DE PONTES E LACERDA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA FELIX DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a correspondência retornou sem que a parte 

executada fosse encontrada pelo carteiro, conforme carimbo do ''AR'' fls. 

22. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista ao 

exequente para manifestação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 127870 Nr: 7137-55.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Herlan Aparecido Santos de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT, Maíra Gaspar Santos - OAB:21014/O

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 165493 Nr: 2925-20.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONTINA APARECIDA LOURENCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 166573 Nr: 3452-69.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 166598 Nr: 3465-68.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CEZAR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 165526 Nr: 2955-55.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marly Dinair Frez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 121486 Nr: 4195-50.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAYDES MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 165046 Nr: 2696-60.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINA DA PAIXAO VIEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 122320 Nr: 4597-34.2016.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ronaldo Oliveira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUBIA CAROLINE DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA DE CAMARGO VIANA - 

OAB:14242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILMAN MOURA VARGAS - 

OAB:188443

 DELIBERAÇÕES

a) Segundo a dicção do art. 520, § 1º, da CNGC/MT, ORDENO que os 

registros telemáticos, em audiovisual, dos atos realizados na presente 

solenidade sejam sujeitados à gravação magnética em mídia digital 

(CD-ROM não regravável), que posteriormente deverá ser anexada aos 

autos, devendo, igualmente, ser providenciada cópia a ser gravada no 

"hard-disk" do servidor, na forma do que dispõem os arts. 520 e 522 da 

CNGC/MT. De suma importância realçar, outrossim, que, de acordo com o 

que dispõem o art. 460, § 1º, do NCPC e o art. 524 da CNGC/MT não será 

realizada a transcrição das declarações registradas;

b) Considerando impossibilidade de comparecimento da d. representante 

da Defensoria Pública ao presente ato processual, em virtude da 

incompatibilidade verificada com a pauta de audiências do Juízo da 

Terceira Vara desta Comarca, tal qual notícia o Ofício Nº 57/2017 , 

NOMEIO o i. Dr. Edison Oliveira de Souza Júnior, inscrito na OAB/MT 

18.255/B para representar processualmente a parte requerida na presente 

solenidade. ARBITRO-LHE honorários advocatícios no valor equivalente 1 

URH, a ser arcado pelo Estado de Mato Grosso, na forma do art. 22, § 1º, 

da Lei n.º 8.906/1994. EXPEÇA-SE certidão de crédito.

c) DEFIRO o pedido formulado pelo Ministério Público, para o fim de 

determinar o aditamento da carta precatória expedida para a Comarca de 

Vila Bela da Santíssima Trindade, com a finalidade específica de fazer 

constar a necessidade da coleta do depoimento pessoal do autor, bem 

como dispensar a oitiva da testemunha Hélida.

d) Considerando informações de que a testemunha arrolada pelo Ministério 

Público, acima referenciada, alterou seu domicílio para a Comarca de 

Pontes e Lacerda, DESIGNO audiência para o dia 27 de setembro de 2017, 

às 15h30min, com a finalidade de inquiri-la. EXPEÇA-SE mandado de 

intimação, nos termos do art. 455, § 4º, IV, do NCPC, endereçado ao 

CREAS do Município de Pontes e Lacerda, local onde ela exerce suas 

funções.

e) No mais, EXPEÇA-SE carta precatória à Comarca de Vila Bela da 

Santíssima Trindade com a finalidade de inquirir as testemunhas arroladas 

pelo autor, cujo rol se encontra anexado na exordial.

f) Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 21921 Nr: 1281-33.2004.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Capital Truck Center Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Guilherme

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o advogado da parte autora 

foi devidamente intimado via DJE da certidão de fls.72 dos autos, e até a 

presente data não se manifestou. Assim, com o amparo ao prov. 56/2007 - 

CGJ procedo a intimação da parte autora pessoalmente para se manifestar 

nos autos em cinco dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 63413 Nr: 3753-60.2011.811.0013
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo de suspensão do 

feito. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abro vista para a 

parte autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 63513 Nr: 3853-15.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Dias dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifico o pedido de desarquivamento, assim, nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos, para intimação da parte Autora manifestar, no prazo 

de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 18026 Nr: 1932-02.2003.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Multiplan Consultoria e Serviços Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlia Jane Brandão Martins 

Garcia - OAB:7580, Marco Tulio de Araújo - OAB:MT/5.318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o advogado da parte autora 

foi devidamente intimado via DJE da certidão de fls.93 dos autos, e até a 

presente data não se manifestou. Assim, com o amparo ao prov. 56/2007 - 

CGJ procedo a intimação da parte autora pessoalmente para se manifestar 

nos autos em cinco dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 157002 Nr: 11308-21.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORAIDA PEREIRA ANDRADE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

a) Segundo a dicção do art. 520, § 1º, da CNGCGJ/MT, ordeno que os 

registros telemáticos, em audiovisual, dos atos realizados na presente 

solenidade sejam sujeitados à gravação magnética em mídia digital 

(CD-ROM não regravável), que posteriormente deverá ser anexada aos 

autos, devendo, igualmente, ser providenciada cópia a ser gravada no 

hard-disk do servidor, na forma do que dispõem os arts. 520 e 522 da 

CNGCGJ/MT. De suma importância realçar, outrossim, que, de acordo com 

o que dispõem o art. 460, § 1º, do NCPC e o item 2.20.4 da CNGCGJ/MT 

não será realizada a transcrição das declarações registradas.

b) Tendo em vista que o Instituto Nacional do Seguro Social, apesar de 

devidamente intimado, não compareceu nesta audiência de instrução e 

julgamento, precluiu seu direito para apresentação de alegações finais, 

motivo pelo qual passo a sentenciar o feito, nos moldes dos arts. 366, 367, 

489, 490 e 492 ambos do Novo Código de Processo Civil.

c) Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE proposta 

por ORAIDA PEREIRA ANDRADE SILVA, devidamente qualificada nos 

autos, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

sustentando o preenchimento dos requisitos legais e, por isso, requerendo 

concessão do benefício denominado aposentadoria por idade em trabalho 

rural, carreando aos autos início de prova material – prova documental, na 

forma da lei de regência.

O requerido foi citado, tendo oportunidade legal de ofertar defesa para 

contestar a pretensão autoral.

Na audiência de instrução e julgamento colheu-se a prova testemunhal 

harmônica com a prova documental já realizada, sendo que a parte 

requerida restou ausente de forma injustificada.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Pretende a autora obter provimento judicial assegurando-lhe a 

aposentadoria por idade, na qualidade de segurada especial rural, ao que 

se opõe o INSS alegando que aquela não apresentou provas materiais 

suficientes que comprovassem o exercício de atividade rural em regime de 

economia familiar.

Verifico que a situação da autora amolda-se àquela prevista no art. 55, § 

3º, da Lei nº 8.213/1991, que é a daquela demandante que não tem prova 

material – assim entendido como as hipóteses mencionadas pelo art. 106 

da mesma lei – ocasião em que a apresentação de qualquer dos 

documentos ali elencados seria o bastante para comprovar a atividade 

rural. No caso, permite a lei o uso de prova testemunhal, desde que 

lastreada ao menos em início de prova material.

Analisando os documentos juntados pela autora com a inicial, concluo que 

estes são aptos como início de prova para demonstrar a atividade rural 

exercida por si há longa data. A intenção do legislador em exigir um início 

de prova não é outra senão a de dar um alicerce para a prova 

testemunhal, a fim de impedir a ocorrência de fraude. Pode ser, então, 

qualquer elemento físico do qual se possa extrair qualquer indício acerca 

da atividade laboral da parte, desde que oportunamente corroborado pela 

prova testemunhal. Nesse sentido, ao contrário do que alega o requerido, 

as provas apresentadas pela autora, tanto materiais como testemunhais, 

são suficientes para demonstrar a sua condição de rurícola.

O fato de a parte autora não trazer para os autos todos os documentos 

relacionados no art. 106 da Lei nº 8.213/1991 não constitui óbice à 

concessão do benefício pretendido, pois, nos dias de hoje, até mesmo os 

trabalhadores do meio urbano são compelidos, pela necessidade 

econômica e pelo desemprego, ao exercício de atividades informais, sem 

registro em carteira ou qualquer outra formalidade. Tal fenômeno ocorre 

com maior intensidade no meio rural, onde as oportunidades de serviço 

são ainda mais escassas e os trabalhadores (pessoas simples e 

humildes) são desconhecedores de seus direitos e obrigações.

Ou seja, a observância radical e absoluta de tais exigências implicaria em 

verdadeiro retrocesso ao sistema da prova legal ou tarifada, cerceando o 

livre convencimento do magistrado na apreciação do conjunto probatório. 

Ao mais, em sentido exatamente similar, colhe-se da jurisprudência do e. 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região o seguinte precedente:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. PROVAS MATERIAL E TESTEMUNHAL. PERÍODO DE CARÊNCIA 

CONFIGURADO. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DO AUTOR COMO 

TRABALHADOR RURAL. IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO.

1. O benefício da aposentadoria por idade é concedido mediante a 

comprovação da condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em 

regime de economia familiar, por prova material plena ou por prova 

testemunhal baseada em início de prova documental, na forma do art. 39, I, 

da Lei n. 8.213/91, bem como a idade superior a 60 anos para homem e 55 

anos para mulher.

2. É pacífica a jurisprudência no sentido de que o rol do art. 106 da Lei 

8.213/91 é meramente exemplificativo, sendo admissíveis, portanto, outros 

documentos hábeis à comprovação do exercício de atividade rural, além 

dos ali previstos.

3. Os documentos apresentados pela requerente revelam que o requisito 

de idade mínima foi atendido, eis que a apelante contava com idade 

superior à exigida quando do ajuizamento da ação.

4. Os documentos apresentados pela parte autora configuram início 

razoável de prova material da atividade de rurícola em atenção à solução 

pro misero, adotada no âmbito do Colendo STJ e pelos Tribunais Regionais 

Federais. De se ver que a condição do cônjuge, como trabalhador rural, 

expressa em certidão de casamento ou documento semelhante 

estende-se, como início de prova material, ao cônjuge (Turma Nacional de 

Uniformização dos JEFs, Súmula n° 6, STJ, REsp 1081919/PB, rel. Ministro 

Jorge Mussi, DJ 03.8.2009 e TRF1, AC 200801990483204, rel. Des. 

Francisco de Assis Betti, data:27/10/2011).
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5. A prova oral produzida nos autos confirma a qualidade de trabalhador 

rural da parte autora. Os testemunhos foram suficientemente 

esclarecedores e demonstraram o exercício da atividade de rurícola por 

parte do apelado.

6. O conjunto probatório revela o exercício do labor rural, cumprida a 

carência prevista no artigo 142 da Lei n. 8.213/91 atendidos os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício previdenciário - início de prova 

material apta a demonstrar a condição de rurícola da parte autora, 

corroborada por prova testemunhal e idade mínima -, é devido o benefício 

de aposentadoria por idade.

7. A correção monetária deve ser feita aplicando-se o INPC, com base nos 

índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, em conformidade com 

as alterações nele introduzidas pela Resolução CJF nº 267 de 02/12/2013, 

publicada em 10 de dezembro de 2013, conforme fundamentos utilizados 

pelo STF no julgamento da ADI 4.357/DF, e ainda pelo STJ no julgamento do 

REsp nº 1.270.439/PR, pelo rito do art. 543-C do CPC.

8. Em questões de índole previdenciária os juros de mora são devidos a 

partir da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subseqüentes, incidindo a taxa idêntica à 

caderneta de poupança (1%) até a entrada em vigor da Lei nº 

11.960/2009, a partir de quando serão reduzidos para 0,5% ao mês, caso 

a taxa SELIC ao ano seja superior a 8,5% ou 70% da taxa SELIC ao ano, 

mensalizada, nos demais casos, segundo Lei 12.703/2012 e nova redação 

do Manual de Cálculos da Justiça Federal, conforme aludida Resolução.

9. No tocante aos honorários de advogado, esta Corte estabilizou o 

entendimento de que são devidos na ordem de 10% sobre o valor da 

condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da 

prolação da sentença, de acordo com a Súmula n. 111 do Superior 

Tribunal de Justiça e artigo 20, § 3º, do CPC, limitados, sempre, ao valor 

constante na sentença, em obediência ao princípio do não reformatio in 

pejus.

10. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§3º do art. 109 da CF/88), o INSS está isento das 

custas somente quando lei estadual específica prevê a isenção, o que 

ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em 

se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está 

isento de custas, por força do art. 4º, inc. I, da Lei n. 9.289/96, 

abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.

11. Apelação negada e remessa oficial parcialmente provida.

(TRF1, AC 0052708-56.2013.4.01.9199/MT, Rel. DESEMBARGADOR 

FEDERAL CANDIDO MORAES, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.1212 de 

28/02/2014)

(sem destaque no original)

Cabe esclarecer, outrossim, que a despeito de constar na maioria dos 

documentos trazidos a inicial a informação de que apenas o esposo da 

autora ser lavrador, a jurisprudência desde muito tempo sedimentou o 

entendimento de que tal circunstância deve ser estendida à mulher, ao 

aduzir que “a qualificação como trabalhador rural em documento público é 

extensível ao cônjuge para fins de início de prova material (art. 55, § 3º, da 

Lei 8.213/1991)” (STJ, AgRg no AREsp 100.566/MG, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/04/2012, DJe 24/04/2012). Lado 

outro, ainda em relação à prova material produzida no decorrer da 

instrução processual, não se pode deixar passar ao largo a constatação 

de que o esposa da autora aposentado por invalidez na condição de 

trabalhador rural, conforme se pode sorver da leitura do documento de fl. 

34.

 Por fim, também é possível verificar através da prova material, que a 

autora figura como proprietária de imóvel rural adquirido por meio de 

escritura pública lavrada há mais de 15 (quinze) anos (fl. 21), o que 

confere vigor a veracidade das alegações trazida na peça de ingresso.

Demais disso, as testemunhas inquiridas, Alexandrina Tenoria da Silva e 

Lucimar Aparecida da Silva foram uníssonas quanto à atividade rural 

exercida pela autora e sua família desde longa data. E conforme definição 

dada pelo art. 11 da Lei nº 8.213/1991:

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes 

pessoas físicas:

(...)

VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou 

em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em 

regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, 

na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro 

ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 

atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 

2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida;

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos 

de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b 

deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 

respectivo.

§ 1º Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes.

(...)

Em suma, que se extrai dos autos é que a autora é lavradora, atividade da 

qual retirava o seu sustento e da sua família, caracterizando a sua 

condição de segurada especial.

No que tange a carência exigida para a concessão do benefício, verifico 

que esta restou suficientemente demonstrada em todo o processado, 

mesmo que de forma interrupta, sendo certo que comprovou o exercício 

de atividade rural por tempo muito superior ao previsto em lei. Demonstrou, 

ainda, a autora, ter a idade mínima exigida para a aposentadoria pretendida 

– de 55 (cinquenta e cinco) anos – o que é incontroverso.

Devo anotar, por fim, que a forma de recolhimento das contribuições 

previdenciárias do segurado especial é diferenciada, incidindo unicamente 

sobre a sua produção, ou seja, não há salário-de-contribuição, exceto se 

o mesmo desejar contribuir facultativamente, como contribuinte individual, 

a fim de possibilitar a obtenção de benefícios superiores ao salário mínimo.

Destarte, considerando que a autora comprovou a idade mínima de 55 

(cinquenta e cinco) anos de idade; que exerceu o labor rural em regime de 

economia familiar durante o período de carência exigido pela lei; e, ainda, 

que na hipótese não há que se falar em salário-de-contribuição, o 

reconhecimento da sua qualidade de segurada especial e decorrente 

implantação do benefício pretendido, é medida que se impõe.

Cumpre salientar ainda que, em consonância com a Lei nº 11.960/2009, no 

que tange as condenações impostas à Fazenda Pública, deverão ser 

aplicados para correção monetária os índices oficiais de remuneração 

básica, e no que tange aos juros, aplicar-se-ão os de poupança. Vejamos:

Art. 5º O art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, introduzido 

pelo art. 4º da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, 

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, 

independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, 

remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma 

única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança.” (NR)

Contudo, salienta-se que incabível a aplicação dos ditames do mencionado 

artigo aos fatos ocorridos anteriormente a sua vigência, pois, a nova lei 

vige para o futuro. Destarte, somente a partir de 29 de junho de 2009, os 

valores em atraso deverão ser atualizados em conformidade com os 

preceitos da nova Lei nº 11.960/2009.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do 

mérito, para condenar o requerido a conceder a aposentadoria por idade 

rural à autora, no valor de um salário mínimo, bem como décimo terceiro 

salário. Para a data de início do benefício fixo a data do requerimento 

administrativo, qual seja, 12 de dezembro de 2016 (fl. 17), observada a 

prescrição quinquenal, se aplicável à hipótese (art. 49, I, “b”, da Lei nº 

8.213/1991).

O pagamento retroativo deve ser feito com atualização monetária, 

segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida 

(Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região) e com a 

incidência de juros de mora à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, na 

forma que dispõe o art. 5º da Lei 11.960/2009.

CONDENO ainda o requerido nos honorários advocatícios que FIXO em 

10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a 

publicação da sentença (Súmula nº 111 do c. STJ).

ISENTO a parte requerida de custas e despesas processuais, na forma da 
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Lei Estadual nº 7.603/2001.

Em não havendo recurso voluntário por parte da autarquia ré e levando-se 

em consideração a natureza ilíquida da sentença condenatória ora 

proferida, REMETAM-SE os autos ao e. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, em reexame necessário, em observância ao teor da 

Súmula nº 490 do c. STJ e do art. 496, I, do NCPC.

Nos termos dos arts. 1.288 e seguintes da CNGC, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: nome da Segurada: Oraida Pereira Andrade 

Silva; benefício concedido: aposentadoria rural por idade; renda mensal: 

100% (cem por cento) do salário mínimo vigente no país; data de início do 

benefício: 12 de dezembro de 2016.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 161326 Nr: 1034-61.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide do Prado Cambo Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celia Maria Dos Santos Tonhá 

Alves - OAB:5278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

a) Segundo a dicção do art. 520, § 1º, da CNGCGJ/MT, ordeno que os 

registros telemáticos, em audiovisual, dos atos realizados na presente 

solenidade sejam sujeitados à gravação magnética em mídia digital 

(CD-ROM não regravável), que posteriormente deverá ser anexada aos 

autos, devendo, igualmente, ser providenciada cópia a ser gravada no 

hard-disk do servidor, na forma do que dispõem os arts. 520 e 522 da 

CNGCGJ/MT. De suma importância realçar, outrossim, que, de acordo com 

o que dispõem o art. 460, § 1º, do NCPC e o item 2.20.4 da CNGCGJ/MT 

não será realizada a transcrição das declarações registradas.

b) Tendo em vista que o Instituto Nacional do Seguro Social, apesar de 

devidamente intimado, não compareceu nesta audiência de instrução e 

julgamento, precluiu seu direito para apresentação de alegações finais, 

motivo pelo qual passo a sentenciar o feito, nos moldes dos arts. 366, 367, 

489, 490 e 492 ambos do Novo Código de Processo Civil.

c) Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE proposta 

por NEIDE DO PRADO CHAMBO FERREIRA, devidamente qualificada nos 

autos, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

sustentando o preenchimento dos requisitos legais e, por isso, requerendo 

concessão do benefício denominado aposentadoria por idade em trabalho 

rural, carreando aos autos início de prova material – prova documental, na 

forma da lei de regência.

O requerido foi citado, tendo oportunidade legal de ofertar defesa para 

contestar a pretensão autoral.

Na audiência de instrução e julgamento colheu-se a prova testemunhal 

harmônica com a prova documental já realizada, sendo que a parte 

requerida restou ausente de forma injustificada.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Pretende a autora obter provimento judicial assegurando-lhe a 

aposentadoria por idade, na qualidade de segurada especial rural, ao que 

se opõe o INSS alegando que aquela não apresentou provas materiais 

suficientes que comprovassem o exercício de atividade rural em regime de 

economia familiar.

Verifico que a situação da autora amolda-se àquela prevista no art. 55, § 

3º, da Lei nº 8.213/1991, que é a daquela demandante que não tem prova 

material – assim entendido como as hipóteses mencionadas pelo art. 106 

da mesma lei – ocasião em que a apresentação de qualquer dos 

documentos ali elencados seria o bastante para comprovar a atividade 

rural. No caso, permite a lei o uso de prova testemunhal, desde que 

lastreada ao menos em início de prova material.

Analisando os documentos juntados pela autora com a inicial, concluo que 

estes são aptos como início de prova para demonstrar a atividade rural 

exercida por si há longa data. A intenção do legislador em exigir um início 

de prova não é outra senão a de dar um alicerce para a prova 

testemunhal, a fim de impedir a ocorrência de fraude. Pode ser, então, 

qualquer elemento físico do qual se possa extrair qualquer indício acerca 

da atividade laboral da parte, desde que oportunamente corroborado pela 

prova testemunhal. Nesse sentido, ao contrário do que alega o requerido, 

as provas apresentadas pela autora, tanto materiais como testemunhais, 

são suficientes para demonstrar a sua condição de rurícola.

O fato de a parte autora não trazer para os autos todos os documentos 

relacionados no art. 106 da Lei nº 8.213/1991 não constitui óbice à 

concessão do benefício pretendido, pois, nos dias de hoje, até mesmo os 

trabalhadores do meio urbano são compelidos, pela necessidade 

econômica e pelo desemprego, ao exercício de atividades informais, sem 

registro em carteira ou qualquer outra formalidade. Tal fenômeno ocorre 

com maior intensidade no meio rural, onde as oportunidades de serviço 

são ainda mais escassas e os trabalhadores (pessoas simples e 

humildes) são desconhecedores de seus direitos e obrigações.

Ou seja, a observância radical e absoluta de tais exigências implicaria em 

verdadeiro retrocesso ao sistema da prova legal ou tarifada, cerceando o 

livre convencimento do magistrado na apreciação do conjunto probatório. 

Ao mais, em sentido exatamente similar, colhe-se da jurisprudência do e. 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região o seguinte precedente:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. PROVAS MATERIAL E TESTEMUNHAL. PERÍODO DE CARÊNCIA 

CONFIGURADO. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DO AUTOR COMO 

TRABALHADOR RURAL. IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO.

1. O benefício da aposentadoria por idade é concedido mediante a 

comprovação da condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em 

regime de economia familiar, por prova material plena ou por prova 

testemunhal baseada em início de prova documental, na forma do art. 39, I, 

da Lei n. 8.213/91, bem como a idade superior a 60 anos para homem e 55 

anos para mulher.

2. É pacífica a jurisprudência no sentido de que o rol do art. 106 da Lei 

8.213/91 é meramente exemplificativo, sendo admissíveis, portanto, outros 

documentos hábeis à comprovação do exercício de atividade rural, além 

dos ali previstos.

3. Os documentos apresentados pela requerente revelam que o requisito 

de idade mínima foi atendido, eis que a apelante contava com idade 

superior à exigida quando do ajuizamento da ação.

4. Os documentos apresentados pela parte autora configuram início 

razoável de prova material da atividade de rurícola em atenção à solução 

pro misero, adotada no âmbito do Colendo STJ e pelos Tribunais Regionais 

Federais. De se ver que a condição do cônjuge, como trabalhador rural, 

expressa em certidão de casamento ou documento semelhante 

estende-se, como início de prova material, ao cônjuge (Turma Nacional de 

Uniformização dos JEFs, Súmula n° 6, STJ, REsp 1081919/PB, rel. Ministro 

Jorge Mussi, DJ 03.8.2009 e TRF1, AC 200801990483204, rel. Des. 

Francisco de Assis Betti, data:27/10/2011).

5. A prova oral produzida nos autos confirma a qualidade de trabalhador 

rural da parte autora. Os testemunhos foram suficientemente 

esclarecedores e demonstraram o exercício da atividade de rurícola por 

parte do apelado.

6. O conjunto probatório revela o exercício do labor rural, cumprida a 

carência prevista no artigo 142 da Lei n. 8.213/91 atendidos os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício previdenciário - início de prova 

material apta a demonstrar a condição de rurícola da parte autora, 

corroborada por prova testemunhal e idade mínima -, é devido o benefício 

de aposentadoria por idade.

7. A correção monetária deve ser feita aplicando-se o INPC, com base nos 

índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, em conformidade com 

as alterações nele introduzidas pela Resolução CJF nº 267 de 02/12/2013, 

publicada em 10 de dezembro de 2013, conforme fundamentos utilizados 

pelo STF no julgamento da ADI 4.357/DF, e ainda pelo STJ no julgamento do 

REsp nº 1.270.439/PR, pelo rito do art. 543-C do CPC.

8. Em questões de índole previdenciária os juros de mora são devidos a 

partir da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subseqüentes, incidindo a taxa idêntica à 

caderneta de poupança (1%) até a entrada em vigor da Lei nº 

11.960/2009, a partir de quando serão reduzidos para 0,5% ao mês, caso 

a taxa SELIC ao ano seja superior a 8,5% ou 70% da taxa SELIC ao ano, 

mensalizada, nos demais casos, segundo Lei 12.703/2012 e nova redação 

do Manual de Cálculos da Justiça Federal, conforme aludida Resolução.

9. No tocante aos honorários de advogado, esta Corte estabilizou o 

entendimento de que são devidos na ordem de 10% sobre o valor da 

condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da 

prolação da sentença, de acordo com a Súmula n. 111 do Superior 

Tribunal de Justiça e artigo 20, § 3º, do CPC, limitados, sempre, ao valor 
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constante na sentença, em obediência ao princípio do não reformatio in 

pejus.

10. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§3º do art. 109 da CF/88), o INSS está isento das 

custas somente quando lei estadual específica prevê a isenção, o que 

ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em 

se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está 

isento de custas, por força do art. 4º, inc. I, da Lei n. 9.289/96, 

abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.

11. Apelação negada e remessa oficial parcialmente provida.

(TRF1, AC 0052708-56.2013.4.01.9199/MT, Rel. DESEMBARGADOR 

FEDERAL CANDIDO MORAES, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.1212 de 

28/02/2014)

(sem destaque no original)

Cabe esclarecer, outrossim, que a despeito de constar nos documentos 

trazidos a inicial a informação de que apenas o esposo da autora ser 

lavrador, a jurisprudência desde muito tempo sedimentou o entendimento 

de que tal circunstância deve ser estendida à mulher, ao aduzir que “a 

qualificação como trabalhador rural em documento público é extensível ao 

cônjuge para fins de início de prova material (art. 55, § 3º, da Lei 

8.213/1991)” (STJ, AgRg no AREsp 100.566/MG, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/04/2012, DJe 24/04/2012).

Demais disso, as testemunhas inquiridas, Donizete Nunes de Oliveira e 

Francisco Alexandre dos Santos foram uníssonas quanto à atividade rural 

exercida pela autora e sua família desde longa data. E conforme definição 

dada pelo art. 11 da Lei nº 8.213/1991:

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes 

pessoas físicas:

(...)

VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou 

em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em 

regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, 

na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro 

ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 

atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 

2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida;

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos 

de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b 

deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 

respectivo.

§ 1º Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes.

(...)

Em suma, que se extrai dos autos é que a autora é lavradora, atividade da 

qual retirava o seu sustento e da sua família, caracterizando a sua 

condição de segurada especial.

No que tange a carência exigida para a concessão do benefício, verifico 

que esta restou suficientemente demonstrada em todo o processado, 

mesmo que de forma interrupta, sendo certo que comprovou o exercício 

de atividade rural por tempo muito superior ao previsto em lei. Demonstrou, 

ainda, a autora, ter a idade mínima exigida para a aposentadoria pretendida 

– de 55 (cinquenta e cinco) anos – o que é incontroverso.

Devo anotar, por fim, que a forma de recolhimento das contribuições 

previdenciárias do segurado especial é diferenciada, incidindo unicamente 

sobre a sua produção, ou seja, não há salário-de-contribuição, exceto se 

o mesmo desejar contribuir facultativamente, como contribuinte individual, 

a fim de possibilitar a obtenção de benefícios superiores ao salário mínimo.

Destarte, considerando que a autora comprovou a idade mínima de 55 

(cinquenta e cinco) anos de idade; que exerceu o labor rural em regime de 

economia familiar durante o período de carência exigido pela lei; e, ainda, 

que na hipótese não há que se falar em salário-de-contribuição, o 

reconhecimento da sua qualidade de segurada especial e decorrente 

implantação do benefício pretendido, é medida que se impõe.

Cumpre salientar ainda que, em consonância com a Lei nº 11.960/2009, no 

que tange as condenações impostas à Fazenda Pública, deverão ser 

aplicados para correção monetária os índices oficiais de remuneração 

básica, e no que tange aos juros, aplicar-se-ão os de poupança. Vejamos:

Art. 5º O art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, introduzido 

pelo art. 4º da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, 

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, 

independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, 

remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma 

única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança.” (NR)

Contudo, salienta-se que incabível a aplicação dos ditames do mencionado 

artigo aos fatos ocorridos anteriormente a sua vigência, pois, a nova lei 

vige para o futuro. Destarte, somente a partir de 29 de junho de 2009, os 

valores em atraso deverão ser atualizados em conformidade com os 

preceitos da nova Lei nº 11.960/2009.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do 

mérito, para condenar o requerido a conceder a aposentadoria por idade 

rural à autora, no valor de um salário mínimo, bem como décimo terceiro 

salário. Para a data de início do benefício fixo a data do requerimento 

administrativo, qual seja, 17 de novembro de 2017 (fl. 15), observada a 

prescrição quinquenal, se aplicável à hipótese (art. 49, I, “b”, da Lei nº 

8.213/1991).

O pagamento retroativo deve ser feito com atualização monetária, 

segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida 

(Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região) e com a 

incidência de juros de mora à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, na 

forma que dispõe o art. 5º da Lei 11.960/2009.

Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da 

sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do 

benefício, CONCEDO tutela antecipada para o fim específico de determinar 

ao INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) 

dias.

EXPEÇA-SE ofício à Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro 

Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário contido 

nos autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo ser encaminhado 

juntamente com os documentos pessoais da autora, se já não o tiver sido 

feito.

CONDENO ainda o requerido nos honorários advocatícios que FIXO em 

10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a 

publicação da sentença (Súmula nº 111 do c. STJ).

ISENTO a parte requerida de custas e despesas processuais, na forma da 

Lei Estadual nº 7.603/2001.

Em não havendo recurso voluntário por parte da autarquia ré e levando-se 

em consideração a natureza ilíquida da sentença condenatória ora 

proferida, REMETAM-SE os autos ao e. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, em reexame necessário, em observância ao teor da 

Súmula nº 490 do c. STJ e do art. 496, I, do NCPC.

Nos termos dos arts. 1.288 e seguintes da CNGC, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: nome da Segurada: Neide do Prado Chambo 

Ferreira; benefício concedido: aposentadoria rural por idade; renda 

mensal: 100% (cem por cento) do salário mínimo vigente no país; data de 

início do benefício: 17 de novembro de 2017.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 86367 Nr: 4010-17.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristovão Ferreira Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abrimos vistas às partes para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
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 Cod. Proc.: 155142 Nr: 10442-13.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuza Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

a) Segundo a dicção do art. 520, § 1º, da CNGCGJ/MT, ordeno que os 

registros telemáticos, em audiovisual, dos atos realizados na presente 

solenidade sejam sujeitados à gravação magnética em mídia digital 

(CD-ROM não regravável), que posteriormente deverá ser anexada aos 

autos, devendo, igualmente, ser providenciada cópia a ser gravada no 

hard-disk do servidor, na forma do que dispõem os arts. 520 e 522 da 

CNGCGJ/MT. De suma importância realçar, outrossim, que, de acordo com 

o que dispõem o art. 460, § 1º, do NCPC e o item 2.20.4 da CNGCGJ/MT 

não será realizada a transcrição das declarações registradas.

b) Tendo em vista que o Instituto Nacional do Seguro Social, apesar de 

devidamente intimado, não compareceu nesta audiência de instrução e 

julgamento, precluiu seu direito para apresentação de alegações finais, 

motivo pelo qual passo a sentenciar o feito, nos moldes dos arts. 366, 367, 

489, 490 e 492 ambos do Novo Código de Processo Civil.

c) Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE proposta 

por CLEUZA PEREIRA, devidamente qualificada nos autos, em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, sustentando o preenchimento 

dos requisitos legais e, por isso, requerendo concessão do benefício 

denominado aposentadoria por idade em trabalho rural, carreando aos 

autos início de prova material – prova documental, na forma da lei de 

regência.

O requerido foi citado, tendo oportunidade legal de ofertar defesa para 

contestar a pretensão autoral.

Na audiência de instrução e julgamento colheu-se a prova testemunhal 

harmônica com a prova documental já realizada, sendo que a parte 

requerida restou ausente de forma injustificada.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Pretende a autora obter provimento judicial assegurando-lhe a 

aposentadoria por idade, na qualidade de segurada especial rural, ao que 

se opõe o INSS alegando que aquela não apresentou provas materiais 

suficientes que comprovassem o exercício de atividade rural em regime de 

economia familiar.

Verifico que a situação da autora amolda-se àquela prevista no art. 55, § 

3º, da Lei nº 8.213/1991, que é a daquela demandante que não tem prova 

material – assim entendido como as hipóteses mencionadas pelo art. 106 

da mesma lei – ocasião em que a apresentação de qualquer dos 

documentos ali elencados seria o bastante para comprovar a atividade 

rural. No caso, permite a lei o uso de prova testemunhal, desde que 

lastreada ao menos em início de prova material.

Analisando os documentos juntados pela autora com a inicial, concluo que 

estes são aptos como início de prova para demonstrar a atividade rural 

exercida por si há longa data. A intenção do legislador em exigir um início 

de prova não é outra senão a de dar um alicerce para a prova 

testemunhal, a fim de impedir a ocorrência de fraude. Pode ser, então, 

qualquer elemento físico do qual se possa extrair qualquer indício acerca 

da atividade laboral da parte, desde que oportunamente corroborado pela 

prova testemunhal. Nesse sentido, ao contrário do que alega o requerido, 

as provas apresentadas pela autora, tanto materiais como testemunhais, 

são suficientes para demonstrar a sua condição de rurícola.

O fato de a parte autora não trazer para os autos todos os documentos 

relacionados no art. 106 da Lei nº 8.213/1991 não constitui óbice à 

concessão do benefício pretendido, pois, nos dias de hoje, até mesmo os 

trabalhadores do meio urbano são compelidos, pela necessidade 

econômica e pelo desemprego, ao exercício de atividades informais, sem 

registro em carteira ou qualquer outra formalidade. Tal fenômeno ocorre 

com maior intensidade no meio rural, onde as oportunidades de serviço 

são ainda mais escassas e os trabalhadores (pessoas simples e 

humildes) são desconhecedores de seus direitos e obrigações.

Ou seja, a observância radical e absoluta de tais exigências implicaria em 

verdadeiro retrocesso ao sistema da prova legal ou tarifada, cerceando o 

livre convencimento do magistrado na apreciação do conjunto probatório. 

Ao mais, em sentido exatamente similar, colhe-se da jurisprudência do e. 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região o seguinte precedente:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. PROVAS MATERIAL E TESTEMUNHAL. PERÍODO DE CARÊNCIA 

CONFIGURADO. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DO AUTOR COMO 

TRABALHADOR RURAL. IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO.

1. O benefício da aposentadoria por idade é concedido mediante a 

comprovação da condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em 

regime de economia familiar, por prova material plena ou por prova 

testemunhal baseada em início de prova documental, na forma do art. 39, I, 

da Lei n. 8.213/91, bem como a idade superior a 60 anos para homem e 55 

anos para mulher.

2. É pacífica a jurisprudência no sentido de que o rol do art. 106 da Lei 

8.213/91 é meramente exemplificativo, sendo admissíveis, portanto, outros 

documentos hábeis à comprovação do exercício de atividade rural, além 

dos ali previstos.

3. Os documentos apresentados pela requerente revelam que o requisito 

de idade mínima foi atendido, eis que a apelante contava com idade 

superior à exigida quando do ajuizamento da ação.

4. Os documentos apresentados pela parte autora configuram início 

razoável de prova material da atividade de rurícola em atenção à solução 

pro misero, adotada no âmbito do Colendo STJ e pelos Tribunais Regionais 

Federais. De se ver que a condição do cônjuge, como trabalhador rural, 

expressa em certidão de casamento ou documento semelhante 

estende-se, como início de prova material, ao cônjuge (Turma Nacional de 

Uniformização dos JEFs, Súmula n° 6, STJ, REsp 1081919/PB, rel. Ministro 

Jorge Mussi, DJ 03.8.2009 e TRF1, AC 200801990483204, rel. Des. 

Francisco de Assis Betti, data:27/10/2011).

5. A prova oral produzida nos autos confirma a qualidade de trabalhador 

rural da parte autora. Os testemunhos foram suficientemente 

esclarecedores e demonstraram o exercício da atividade de rurícola por 

parte do apelado.

6. O conjunto probatório revela o exercício do labor rural, cumprida a 

carência prevista no artigo 142 da Lei n. 8.213/91 atendidos os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício previdenciário - início de prova 

material apta a demonstrar a condição de rurícola da parte autora, 

corroborada por prova testemunhal e idade mínima -, é devido o benefício 

de aposentadoria por idade.

7. A correção monetária deve ser feita aplicando-se o INPC, com base nos 

índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, em conformidade com 

as alterações nele introduzidas pela Resolução CJF nº 267 de 02/12/2013, 

publicada em 10 de dezembro de 2013, conforme fundamentos utilizados 

pelo STF no julgamento da ADI 4.357/DF, e ainda pelo STJ no julgamento do 

REsp nº 1.270.439/PR, pelo rito do art. 543-C do CPC.

8. Em questões de índole previdenciária os juros de mora são devidos a 

partir da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subseqüentes, incidindo a taxa idêntica à 

caderneta de poupança (1%) até a entrada em vigor da Lei nº 

11.960/2009, a partir de quando serão reduzidos para 0,5% ao mês, caso 

a taxa SELIC ao ano seja superior a 8,5% ou 70% da taxa SELIC ao ano, 

mensalizada, nos demais casos, segundo Lei 12.703/2012 e nova redação 

do Manual de Cálculos da Justiça Federal, conforme aludida Resolução.

9. No tocante aos honorários de advogado, esta Corte estabilizou o 

entendimento de que são devidos na ordem de 10% sobre o valor da 

condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da 

prolação da sentença, de acordo com a Súmula n. 111 do Superior 

Tribunal de Justiça e artigo 20, § 3º, do CPC, limitados, sempre, ao valor 

constante na sentença, em obediência ao princípio do não reformatio in 

pejus.

10. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§3º do art. 109 da CF/88), o INSS está isento das 

custas somente quando lei estadual específica prevê a isenção, o que 

ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em 

se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está 

isento de custas, por força do art. 4º, inc. I, da Lei n. 9.289/96, 

abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.

11. Apelação negada e remessa oficial parcialmente provida.

(TRF1, AC 0052708-56.2013.4.01.9199/MT, Rel. DESEMBARGADOR 

FEDERAL CANDIDO MORAES, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.1212 de 

28/02/2014)

(sem destaque no original)

Cabe esclarecer, outrossim, que a autora logrou trazer aos processo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 539 de 806



documentos comprobatórios de que ostenta a qualidade de arrendatária 

de um imóvel rural localizado no Município de Vila Bela da Santíssima 

Trindade-MT (fls. 12/16), bem como juntou documentos recentes emitidos 

pelo “Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Pontes e 

Lacerda e Vale de São Domingos-MT” (fls. 17/21) que trazem a lume a 

condição de lavadora que ora requerente.

Demais disso, as testemunhas inquiridas, Maria José Ferreira de Freitas e 

Joaquim Rodrigues Salamão foram uníssonas quanto à atividade rural 

exercida pela autora e sua família desde longa data. E conforme definição 

dada pelo art. 11 da Lei nº 8.213/1991:

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes 

pessoas físicas:

(...)

VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou 

em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em 

regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, 

na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro 

ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 

atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 

2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida;

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos 

de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b 

deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 

respectivo.

§ 1º Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes.

(...)

Em suma, que se extrai dos autos é que a autora é lavradora, atividade da 

qual retirava o seu sustento e da sua família, caracterizando a sua 

condição de segurada especial.

No que tange a carência exigida para a concessão do benefício, verifico 

que esta restou suficientemente demonstrada em todo o processado, 

mesmo que de forma interrupta, sendo certo que comprovou o exercício 

de atividade rural por tempo muito superior ao previsto em lei. Demonstrou, 

ainda, a autora, ter a idade mínima exigida para a aposentadoria pretendida 

– de 55 (cinquenta e cinco) anos – o que é incontroverso.

Devo anotar, por fim, que a forma de recolhimento das contribuições 

previdenciárias do segurado especial é diferenciada, incidindo unicamente 

sobre a sua produção, ou seja, não há salário-de-contribuição, exceto se 

o mesmo desejar contribuir facultativamente, como contribuinte individual, 

a fim de possibilitar a obtenção de benefícios superiores ao salário mínimo.

Destarte, considerando que a autora comprovou a idade mínima de 55 

(cinquenta e cinco) anos de idade; que exerceu o labor rural em regime de 

economia familiar durante o período de carência exigido pela lei; e, ainda, 

que na hipótese não há que se falar em salário-de-contribuição, o 

reconhecimento da sua qualidade de segurada especial e decorrente 

implantação do benefício pretendido, é medida que se impõe.

Cumpre salientar ainda que, em consonância com a Lei nº 11.960/2009, no 

que tange as condenações impostas à Fazenda Pública, deverão ser 

aplicados para correção monetária os índices oficiais de remuneração 

básica, e no que tange aos juros, aplicar-se-ão os de poupança. Vejamos:

Art. 5º O art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, introduzido 

pelo art. 4º da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, 

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, 

independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, 

remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma 

única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança.” (NR)

Contudo, salienta-se que incabível a aplicação dos ditames do mencionado 

artigo aos fatos ocorridos anteriormente a sua vigência, pois, a nova lei 

vige para o futuro. Destarte, somente a partir de 29 de junho de 2009, os 

valores em atraso deverão ser atualizados em conformidade com os 

preceitos da nova Lei nº 11.960/2009.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do 

mérito, para condenar o requerido a conceder a aposentadoria por idade 

rural à autora, no valor de um salário mínimo, bem como décimo terceiro 

salário. Para a data de início do benefício fixo a data do requerimento 

administrativo, qual seja, 24 de junho de 2015 (fl. 22), observada a 

prescrição quinquenal, se aplicável à hipótese (art. 49, I, “b”, da Lei nº 

8.213/1991).

O pagamento retroativo deve ser feito com atualização monetária, 

segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida 

(Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região) e com a 

incidência de juros de mora à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, na 

forma que dispõe o art. 5º da Lei 11.960/2009.

CONDENO ainda o requerido nos honorários advocatícios que FIXO em 

10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a 

publicação da sentença (Súmula nº 111 do c. STJ).

ISENTO a parte requerida de custas e despesas processuais, na forma da 

Lei Estadual nº 7.603/2001.

Em não havendo recurso voluntário por parte da autarquia ré e levando-se 

em consideração a natureza ilíquida da sentença condenatória ora 

proferida, REMETAM-SE os autos ao e. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, em reexame necessário, em observância ao teor da 

Súmula nº 490 do c. STJ e do art. 496, I, do NCPC.

Nos termos dos arts. 1.288 e seguintes da CNGC, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: nome da Segurada: Cleuza Pereira; benefício 

concedido: aposentadoria rural por idade; renda mensal: 100% (cem por 

cento) do salário mínimo vigente no país; data de início do benefício: 24 de 

junho de 2015.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 39946 Nr: 312-33.1995.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bamerindus do Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ MORATO, Aureo Morato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correia da Silva - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifico o pedido de desarquivamento, assim, nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos, para intimação da parte Autora manifestar, no prazo 

de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 157005 Nr: 11311-73.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Satilo da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

a) Segundo a dicção do art. 520, § 1º, da CNGCGJ/MT, ordeno que os 

registros telemáticos, em audiovisual, dos atos realizados na presente 

solenidade sejam sujeitados à gravação magnética em mídia digital 

(CD-ROM não regravável), que posteriormente deverá ser anexada aos 

autos, devendo, igualmente, ser providenciada cópia a ser gravada no 

hard-disk do servidor, na forma do que dispõem os arts. 520 e 522 da 

CNGCGJ/MT. De suma importância realçar, outrossim, que, de acordo com 

o que dispõem o art. 460, § 1º, do NCPC e o item 2.20.4 da CNGCGJ/MT 

não será realizada a transcrição das declarações registradas.

b) Tendo em vista que o Instituto Nacional do Seguro Social, apesar de 

devidamente intimado, não compareceu nesta audiência de instrução e 

julgamento, precluiu seu direito para apresentação de alegações finais, 

motivo pelo qual passo a sentenciar o feito, nos moldes dos arts. 366, 367, 

489, 490 e 492 ambos do Novo Código de Processo Civil.

c) Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE proposta 
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por RAIMUNDO SATILO DA COSTA, devidamente qualificado nos autos, 

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, sustentando 

o preenchimento dos requisitos legais e, por isso, requerendo concessão 

do benefício denominado aposentadoria por idade em trabalho rural, 

carreando aos autos início de prova material – prova documental, na forma 

da lei de regência.

O requerido foi citado, tendo oportunidade legal de ofertar defesa para 

contestar a pretensão autoral.

Na audiência de instrução e julgamento colheu-se a prova testemunhal 

harmônica com a prova documental já realizada, sendo que a parte 

requerida restou ausente de forma injustificada.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Pretende o autor obter provimento judicial assegurando-lhe a 

aposentadoria por idade, na qualidade de segurado especial rural, ao que 

se opõe o INSS alegando que aquele não apresentou provas materiais 

suficientes que comprovassem o exercício de atividade rural em regime de 

economia familiar.

Verifico que a situação do autor amolda-se àquela prevista no art. 55, § 

3º, da Lei nº 8.213/1991, que é a daquele demandante que não tem prova 

material – assim entendido como as hipóteses mencionadas pelo art. 106 

da mesma lei – ocasião em que a apresentação de qualquer dos 

documentos ali elencados seria o bastante para comprovar a atividade 

rural. No caso, permite a lei o uso de prova testemunhal, desde que 

lastreada ao menos em início de prova material.

Analisando os documentos juntados pelo autor com a inicial, concluo que 

estes são aptos como início de prova para demonstrar a atividade rural 

exercida por si há longa data. A intenção do legislador em exigir um início 

de prova não é outra senão a de dar um alicerce para a prova 

testemunhal, a fim de impedir a ocorrência de fraude. Pode ser, então, 

qualquer elemento físico do qual se possa extrair qualquer indício acerca 

da atividade laboral da parte, desde que oportunamente corroborado pela 

prova testemunhal. Nesse sentido, ao contrário do que alega o requerido, 

as provas apresentadas pelo autor, tanto materiais como testemunhais, 

são suficientes para demonstrar a sua condição de rurícola.

O fato de a parte autora não trazer para os autos todos os documentos 

relacionados no art. 106 da Lei nº 8.213/1991 não constitui óbice à 

concessão do benefício pretendido, pois, nos dias de hoje, até mesmo os 

trabalhadores do meio urbano são compelidos, pela necessidade 

econômica e pelo desemprego, ao exercício de atividades informais, sem 

registro em carteira ou qualquer outra formalidade. Tal fenômeno ocorre 

com maior intensidade no meio rural, onde as oportunidades de serviço 

são ainda mais escassas e os trabalhadores (pessoas simples e 

humildes) são desconhecedores de seus direitos e obrigações.

Ou seja, a observância radical e absoluta de tais exigências implicaria em 

verdadeiro retrocesso ao sistema da prova legal ou tarifada, cerceando o 

livre convencimento do magistrado na apreciação do conjunto probatório. 

Ao mais, em sentido exatamente similar, colhe-se da jurisprudência do e. 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região o seguinte precedente:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. PROVAS MATERIAL E TESTEMUNHAL. PERÍODO DE CARÊNCIA 

CONFIGURADO. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DO AUTOR COMO 

TRABALHADOR RURAL. IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO.

1. O benefício da aposentadoria por idade é concedido mediante a 

comprovação da condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em 

regime de economia familiar, por prova material plena ou por prova 

testemunhal baseada em início de prova documental, na forma do art. 39, I, 

da Lei n. 8.213/91, bem como a idade superior a 60 anos para homem e 55 

anos para mulher.

2. É pacífica a jurisprudência no sentido de que o rol do art. 106 da Lei 

8.213/91 é meramente exemplificativo, sendo admissíveis, portanto, outros 

documentos hábeis à comprovação do exercício de atividade rural, além 

dos ali previstos.

3. Os documentos apresentados pela requerente revelam que o requisito 

de idade mínima foi atendido, eis que a apelante contava com idade 

superior à exigida quando do ajuizamento da ação.

4. Os documentos apresentados pela parte autora configuram início 

razoável de prova material da atividade de rurícola em atenção à solução 

pro misero, adotada no âmbito do Colendo STJ e pelos Tribunais Regionais 

Federais. De se ver que a condição do cônjuge, como trabalhador rural, 

expressa em certidão de casamento ou documento semelhante 

estende-se, como início de prova material, ao cônjuge (Turma Nacional de 

Uniformização dos JEFs, Súmula n° 6, STJ, REsp 1081919/PB, rel. Ministro 

Jorge Mussi, DJ 03.8.2009 e TRF1, AC 200801990483204, rel. Des. 

Francisco de Assis Betti, data:27/10/2011).

5. A prova oral produzida nos autos confirma a qualidade de trabalhador 

rural da parte autora. Os testemunhos foram suficientemente 

esclarecedores e demonstraram o exercício da atividade de rurícola por 

parte do apelado.

6. O conjunto probatório revela o exercício do labor rural, cumprida a 

carência prevista no artigo 142 da Lei n. 8.213/91 atendidos os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício previdenciário - início de prova 

material apta a demonstrar a condição de rurícola da parte autora, 

corroborada por prova testemunhal e idade mínima -, é devido o benefício 

de aposentadoria por idade.

7. A correção monetária deve ser feita aplicando-se o INPC, com base nos 

índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, em conformidade com 

as alterações nele introduzidas pela Resolução CJF nº 267 de 02/12/2013, 

publicada em 10 de dezembro de 2013, conforme fundamentos utilizados 

pelo STF no julgamento da ADI 4.357/DF, e ainda pelo STJ no julgamento do 

REsp nº 1.270.439/PR, pelo rito do art. 543-C do CPC.

8. Em questões de índole previdenciária os juros de mora são devidos a 

partir da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subseqüentes, incidindo a taxa idêntica à 

caderneta de poupança (1%) até a entrada em vigor da Lei nº 

11.960/2009, a partir de quando serão reduzidos para 0,5% ao mês, caso 

a taxa SELIC ao ano seja superior a 8,5% ou 70% da taxa SELIC ao ano, 

mensalizada, nos demais casos, segundo Lei 12.703/2012 e nova redação 

do Manual de Cálculos da Justiça Federal, conforme aludida Resolução.

9. No tocante aos honorários de advogado, esta Corte estabilizou o 

entendimento de que são devidos na ordem de 10% sobre o valor da 

condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da 

prolação da sentença, de acordo com a Súmula n. 111 do Superior 

Tribunal de Justiça e artigo 20, § 3º, do CPC, limitados, sempre, ao valor 

constante na sentença, em obediência ao princípio do não reformatio in 

pejus.

10. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§3º do art. 109 da CF/88), o INSS está isento das 

custas somente quando lei estadual específica prevê a isenção, o que 

ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em 

se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está 

isento de custas, por força do art. 4º, inc. I, da Lei n. 9.289/96, 

abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.

11. Apelação negada e remessa oficial parcialmente provida.

(TRF1, AC 0052708-56.2013.4.01.9199/MT, Rel. DESEMBARGADOR 

FEDERAL CANDIDO MORAES, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.1212 de 

28/02/2014)

(sem destaque no original)

Demais disso, as testemunhas inquiridas, Cicera Ana da Silva Lima e José 

Viano Ferreira Oliveira foram uníssonas quanto à atividade rural exercida 

pelo autor e sua família desde longa data. E conforme definição dada pelo 

art. 11 da Lei nº 8.213/1991:

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes 

pessoas físicas:

(...)

VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou 

em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em 

regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, 

na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro 

ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 

atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 

2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida;

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos 

de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b 

deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 

respectivo.

§ 1º Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 
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ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes.

(...)

Em suma, que se extrai dos autos é que o autor é lavrador, atividade da 

qual retirava o seu sustento e da sua família, caracterizando a sua 

condição de segurado especial.

No que tange a carência exigida para a concessão do benefício, verifico 

que esta restou suficientemente demonstrada em todo o processado, 

mesmo que de forma interrupta, sendo certo que comprovou o exercício 

de atividade rural por tempo muito superior ao previsto em lei. Demonstrou, 

ainda, o autor, ter a idade mínima exigida para a aposentadoria pretendida 

– de 60 (sessenta) anos – o que é incontroverso.

Devo anotar, por fim, que a forma de recolhimento das contribuições 

previdenciárias do segurado especial é diferenciada, incidindo unicamente 

sobre a sua produção, ou seja, não há salário-de-contribuição, exceto se 

o mesmo desejar contribuir facultativamente, como contribuinte individual, 

a fim de possibilitar a obtenção de benefícios superiores ao salário mínimo.

Destarte, considerando que o autor comprovou a idade mínima de 60 

(sessenta) anos de idade; que exerceu o labor rural em regime de 

economia familiar durante o período de carência exigido pela lei; e, ainda, 

que na hipótese não há que se falar em salário-de-contribuição, o 

reconhecimento da sua qualidade de segurado especial e decorrente 

implantação do benefício pretendido, é medida que se impõe.

Cumpre salientar ainda que, em consonância com a Lei nº 11.960/2009, no 

que tange as condenações impostas à Fazenda Pública, deverão ser 

aplicados para correção monetária os índices oficiais de remuneração 

básica, e no que tange aos juros, aplicar-se-ão os de poupança. Vejamos:

Art. 5º O art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, introduzido 

pelo art. 4º da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, 

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, 

independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, 

remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma 

única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança.” (NR)

Contudo, salienta-se que incabível a aplicação dos ditames do mencionado 

artigo aos fatos ocorridos anteriormente a sua vigência, pois, a nova lei 

vige para o futuro. Destarte, somente a partir de 29 de junho de 2009, os 

valores em atraso deverão ser atualizados em conformidade com os 

preceitos da nova Lei nº 11.960/2009.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do 

mérito, para condenar o requerido a conceder a aposentadoria por idade 

rural ao autor, no valor de um salário mínimo, bem como décimo terceiro 

salário. Para a data de início do benefício fixo a data do requerimento 

administrativo, qual seja, 8 de junho de 2017 (fl. 20), considerando a 

inexistência de requerimento administrativo, observada a prescrição 

quinquenal, se aplicável à hipótese (art. 49, I, “b”, da Lei nº 8.213/1991).

O pagamento retroativo deve ser feito com atualização monetária, 

segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida 

(Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região) e com a 

incidência de juros de mora à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, na 

forma que dispõe o art. 5º da Lei 11.960/2009.

CONDENO ainda o requerido nos honorários advocatícios que FIXO em 

10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a 

publicação da sentença (Súmula nº 111 do c. STJ).

ISENTO a parte requerida de custas e despesas processuais, na forma da 

Lei Estadual nº 7.603/2001.

Em não havendo recurso voluntário por parte da autarquia ré e levando-se 

em consideração a natureza ilíquida da sentença condenatória ora 

proferida, REMETAM-SE os autos ao e. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, em reexame necessário, em observância ao teor da 

Súmula nº 490 do c. STJ e do art. 496, I, do NCPC.

Nos termos dos arts. 1.288 e seguintes da CNGC, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: nome do Segurado: Raimundo Satilo da Costa; 

benefício concedido: aposentadoria rural por idade; renda mensal: 100% 

(cem por cento) do salário mínimo vigente no país; data de início do 

benefício: 8 de junho de 2017.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 160740 Nr: 791-20.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zacarias Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

a) Segundo a dicção do art. 520, § 1º, da CNGCGJ/MT, ordeno que os 

registros telemáticos, em audiovisual, dos atos realizados na presente 

solenidade sejam sujeitados à gravação magnética em mídia digital 

(CD-ROM não regravável), que posteriormente deverá ser anexada aos 

autos, devendo, igualmente, ser providenciada cópia a ser gravada no 

hard-disk do servidor, na forma do que dispõem os arts. 520 e 522 da 

CNGCGJ/MT. De suma importância realçar, outrossim, que, de acordo com 

o que dispõem o art. 460, § 1º, do NCPC e o item 2.20.4 da CNGCGJ/MT 

não será realizada a transcrição das declarações registradas.

b) Tendo em vista que o Instituto Nacional do Seguro Social, apesar de 

devidamente intimado, não compareceu nesta audiência de instrução e 

julgamento, precluiu seu direito para apresentação de alegações finais, 

motivo pelo qual passo a sentenciar o feito, nos moldes dos arts. 366, 367, 

489, 490 e 492 ambos do Novo Código de Processo Civil.

c) Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE proposta 

por ZACARIAS PEREIRA DOS SANTOS, devidamente qualificado nos 

autos, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

sustentando o preenchimento dos requisitos legais e, por isso, requerendo 

concessão do benefício denominado aposentadoria por idade em trabalho 

rural, carreando aos autos início de prova material – prova documental, na 

forma da lei de regência.

O requerido foi citado, tendo oportunidade legal de ofertar defesa para 

contestar a pretensão autoral.

Na audiência de instrução e julgamento colheu-se a prova testemunhal 

harmônica com a prova documental já realizada, sendo que a parte 

requerida restou ausente de forma injustificada.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Pretende o autor obter provimento judicial assegurando-lhe a 

aposentadoria por idade, na qualidade de segurado especial rural, ao que 

se opõe o INSS alegando que aquele não apresentou provas materiais 

suficientes que comprovassem o exercício de atividade rural em regime de 

economia familiar.

Verifico que a situação do autor amolda-se àquela prevista no art. 55, § 

3º, da Lei nº 8.213/1991, que é a daquele demandante que não tem prova 

material – assim entendido como as hipóteses mencionadas pelo art. 106 

da mesma lei – ocasião em que a apresentação de qualquer dos 

documentos ali elencados seria o bastante para comprovar a atividade 

rural. No caso, permite a lei o uso de prova testemunhal, desde que 

lastreada ao menos em início de prova material.

Analisando os documentos juntados pelo autor com a inicial, concluo que 

estes são aptos como início de prova para demonstrar a atividade rural 

exercida por si há longa data. A intenção do legislador em exigir um início 

de prova não é outra senão a de dar um alicerce para a prova 

testemunhal, a fim de impedir a ocorrência de fraude. Pode ser, então, 

qualquer elemento físico do qual se possa extrair qualquer indício acerca 

da atividade laboral da parte, desde que oportunamente corroborado pela 

prova testemunhal. Nesse sentido, ao contrário do que alega o requerido, 

as provas apresentadas pelo autor, tanto materiais como testemunhais, 

são suficientes para demonstrar a sua condição de rurícola.

O fato de a parte autora não trazer para os autos todos os documentos 

relacionados no art. 106 da Lei nº 8.213/1991 não constitui óbice à 

concessão do benefício pretendido, pois, nos dias de hoje, até mesmo os 

trabalhadores do meio urbano são compelidos, pela necessidade 

econômica e pelo desemprego, ao exercício de atividades informais, sem 

registro em carteira ou qualquer outra formalidade. Tal fenômeno ocorre 

com maior intensidade no meio rural, onde as oportunidades de serviço 

são ainda mais escassas e os trabalhadores (pessoas simples e 

humildes) são desconhecedores de seus direitos e obrigações.

Ou seja, a observância radical e absoluta de tais exigências implicaria em 

verdadeiro retrocesso ao sistema da prova legal ou tarifada, cerceando o 

livre convencimento do magistrado na apreciação do conjunto probatório. 
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Ao mais, em sentido exatamente similar, colhe-se da jurisprudência do e. 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região o seguinte precedente:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. PROVAS MATERIAL E TESTEMUNHAL. PERÍODO DE CARÊNCIA 

CONFIGURADO. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DO AUTOR COMO 

TRABALHADOR RURAL. IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO.

1. O benefício da aposentadoria por idade é concedido mediante a 

comprovação da condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em 

regime de economia familiar, por prova material plena ou por prova 

testemunhal baseada em início de prova documental, na forma do art. 39, I, 

da Lei n. 8.213/91, bem como a idade superior a 60 anos para homem e 55 

anos para mulher.

2. É pacífica a jurisprudência no sentido de que o rol do art. 106 da Lei 

8.213/91 é meramente exemplificativo, sendo admissíveis, portanto, outros 

documentos hábeis à comprovação do exercício de atividade rural, além 

dos ali previstos.

3. Os documentos apresentados pela requerente revelam que o requisito 

de idade mínima foi atendido, eis que a apelante contava com idade 

superior à exigida quando do ajuizamento da ação.

4. Os documentos apresentados pela parte autora configuram início 

razoável de prova material da atividade de rurícola em atenção à solução 

pro misero, adotada no âmbito do Colendo STJ e pelos Tribunais Regionais 

Federais. De se ver que a condição do cônjuge, como trabalhador rural, 

expressa em certidão de casamento ou documento semelhante 

estende-se, como início de prova material, ao cônjuge (Turma Nacional de 

Uniformização dos JEFs, Súmula n° 6, STJ, REsp 1081919/PB, rel. Ministro 

Jorge Mussi, DJ 03.8.2009 e TRF1, AC 200801990483204, rel. Des. 

Francisco de Assis Betti, data:27/10/2011).

5. A prova oral produzida nos autos confirma a qualidade de trabalhador 

rural da parte autora. Os testemunhos foram suficientemente 

esclarecedores e demonstraram o exercício da atividade de rurícola por 

parte do apelado.

6. O conjunto probatório revela o exercício do labor rural, cumprida a 

carência prevista no artigo 142 da Lei n. 8.213/91 atendidos os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício previdenciário - início de prova 

material apta a demonstrar a condição de rurícola da parte autora, 

corroborada por prova testemunhal e idade mínima -, é devido o benefício 

de aposentadoria por idade.

7. A correção monetária deve ser feita aplicando-se o INPC, com base nos 

índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, em conformidade com 

as alterações nele introduzidas pela Resolução CJF nº 267 de 02/12/2013, 

publicada em 10 de dezembro de 2013, conforme fundamentos utilizados 

pelo STF no julgamento da ADI 4.357/DF, e ainda pelo STJ no julgamento do 

REsp nº 1.270.439/PR, pelo rito do art. 543-C do CPC.

8. Em questões de índole previdenciária os juros de mora são devidos a 

partir da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subseqüentes, incidindo a taxa idêntica à 

caderneta de poupança (1%) até a entrada em vigor da Lei nº 

11.960/2009, a partir de quando serão reduzidos para 0,5% ao mês, caso 

a taxa SELIC ao ano seja superior a 8,5% ou 70% da taxa SELIC ao ano, 

mensalizada, nos demais casos, segundo Lei 12.703/2012 e nova redação 

do Manual de Cálculos da Justiça Federal, conforme aludida Resolução.

9. No tocante aos honorários de advogado, esta Corte estabilizou o 

entendimento de que são devidos na ordem de 10% sobre o valor da 

condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da 

prolação da sentença, de acordo com a Súmula n. 111 do Superior 

Tribunal de Justiça e artigo 20, § 3º, do CPC, limitados, sempre, ao valor 

constante na sentença, em obediência ao princípio do não reformatio in 

pejus.

10. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§3º do art. 109 da CF/88), o INSS está isento das 

custas somente quando lei estadual específica prevê a isenção, o que 

ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em 

se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está 

isento de custas, por força do art. 4º, inc. I, da Lei n. 9.289/96, 

abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.

11. Apelação negada e remessa oficial parcialmente provida.

(TRF1, AC 0052708-56.2013.4.01.9199/MT, Rel. DESEMBARGADOR 

FEDERAL CANDIDO MORAES, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.1212 de 

28/02/2014)

(sem destaque no original)

Demais disso, as testemunhas inquiridas, Antonio Suave e Waldir Parreira 

Gomes foram uníssonas quanto à atividade rural exercida pelo autor e sua 

família desde longa data. E conforme definição dada pelo art. 11 da Lei nº 

8.213/1991:

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes 

pessoas físicas:

(...)

VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou 

em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em 

regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, 

na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro 

ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 

atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 

2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida;

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos 

de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b 

deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 

respectivo.

§ 1º Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes.

(...)

Em suma, que se extrai dos autos é que o autor é lavrador, atividade da 

qual retirava o seu sustento e da sua família, caracterizando a sua 

condição de segurado especial.

No que tange a carência exigida para a concessão do benefício, verifico 

que esta restou suficientemente demonstrada em todo o processado, 

mesmo que de forma interrupta, sendo certo que comprovou o exercício 

de atividade rural por tempo muito superior ao previsto em lei. Demonstrou, 

ainda, o autor, ter a idade mínima exigida para a aposentadoria pretendida 

– de 60 (sessenta) anos – o que é incontroverso.

Devo anotar, por fim, que a forma de recolhimento das contribuições 

previdenciárias do segurado especial é diferenciada, incidindo unicamente 

sobre a sua produção, ou seja, não há salário-de-contribuição, exceto se 

o mesmo desejar contribuir facultativamente, como contribuinte individual, 

a fim de possibilitar a obtenção de benefícios superiores ao salário mínimo.

Destarte, considerando que o autor comprovou a idade mínima de 60 

(sessenta) anos de idade; que exerceu o labor rural em regime de 

economia familiar durante o período de carência exigido pela lei; e, ainda, 

que na hipótese não há que se falar em salário-de-contribuição, o 

reconhecimento da sua qualidade de segurado especial e decorrente 

implantação do benefício pretendido, é medida que se impõe.

Cumpre salientar ainda que, em consonância com a Lei nº 11.960/2009, no 

que tange as condenações impostas à Fazenda Pública, deverão ser 

aplicados para correção monetária os índices oficiais de remuneração 

básica, e no que tange aos juros, aplicar-se-ão os de poupança. Vejamos:

Art. 5º O art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, introduzido 

pelo art. 4º da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, 

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, 

independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, 

remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma 

única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança.” (NR)

Contudo, salienta-se que incabível a aplicação dos ditames do mencionado 

artigo aos fatos ocorridos anteriormente a sua vigência, pois, a nova lei 

vige para o futuro. Destarte, somente a partir de 29 de junho de 2009, os 

valores em atraso deverão ser atualizados em conformidade com os 

preceitos da nova Lei nº 11.960/2009.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do 

mérito, para condenar o requerido a conceder a aposentadoria por idade 

rural ao autor, no valor de um salário mínimo, bem como décimo terceiro 

salário. Para a data de início do benefício fixo a data do requerimento 

administrativo, qual seja, 1 de dezembro de 2017 (fl. 29), considerando a 

inexistência de requerimento administrativo, observada a prescrição 
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quinquenal, se aplicável à hipótese (art. 49, I, “b”, da Lei nº 8.213/1991).

O pagamento retroativo deve ser feito com atualização monetária, 

segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida 

(Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região) e com a 

incidência de juros de mora à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, na 

forma que dispõe o art. 5º da Lei 11.960/2009.

Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da 

sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do 

benefício, CONCEDO tutela antecipada para o fim específico de determinar 

ao INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) 

dias.

EXPEÇA-SE ofício à Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro 

Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário contido 

nos autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo ser encaminhado 

juntamente com os documentos pessoais do autor, se já não o tiver sido 

feito.

CONDENO ainda o requerido nos honorários advocatícios que FIXO em 

10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a 

publicação da sentença (Súmula nº 111 do c. STJ).

ISENTO a parte requerida de custas e despesas processuais, na forma da 

Lei Estadual nº 7.603/2001.

Em não havendo recurso voluntário por parte da autarquia ré e levando-se 

em consideração a natureza ilíquida da sentença condenatória ora 

proferida, REMETAM-SE os autos ao e. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, em reexame necessário, em observância ao teor da 

Súmula nº 490 do c. STJ e do art. 496, I, do NCPC.

Nos termos dos arts. 1.288 e seguintes da CNGC, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: nome do Segurado: Zacarias Pereira dos 

Santos; benefício concedido: aposentadoria rural por idade; renda mensal: 

100% (cem por cento) do salário mínimo vigente no país; data de início do 

benefício: 1 de dezembro de 2017.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 94207 Nr: 5132-31.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zeni Oliveira Bedoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abrimos vistas às partes para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 163183 Nr: 1842-66.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO DELFINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

a) Segundo a dicção do art. 520, § 1º, da CNGCGJ/MT, ordeno que os 

registros telemáticos, em audiovisual, dos atos realizados na presente 

solenidade sejam sujeitados à gravação magnética em mídia digital 

(CD-ROM não regravável), que posteriormente deverá ser anexada aos 

autos, devendo, igualmente, ser providenciada cópia a ser gravada no 

hard-disk do servidor, na forma do que dispõem os arts. 520 e 522 da 

CNGCGJ/MT. De suma importância realçar, outrossim, que, de acordo com 

o que dispõem o art. 460, § 1º, do NCPC e o item 2.20.4 da CNGCGJ/MT 

não será realizada a transcrição das declarações registradas.

b) Tendo em vista que o Instituto Nacional do Seguro Social, apesar de 

devidamente intimado, não compareceu nesta audiência de instrução e 

julgamento, precluiu seu direito para apresentação de alegações finais, 

motivo pelo qual passo a sentenciar o feito, nos moldes dos arts. 366, 367, 

489, 490 e 492 ambos do Novo Código de Processo Civil.

c) Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE proposta 

por RENATO DELFINO DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, 

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, sustentando 

o preenchimento dos requisitos legais e, por isso, requerendo concessão 

do benefício denominado aposentadoria por idade em trabalho rural, 

carreando aos autos início de prova material – prova documental, na forma 

da lei de regência.

O requerido foi citado, tendo oportunidade legal de ofertar defesa para 

contestar a pretensão autoral.

Na audiência de instrução e julgamento colheu-se a prova testemunhal 

harmônica com a prova documental já realizada, sendo que a parte 

requerida restou ausente de forma injustificada.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Pretende o autor obter provimento judicial assegurando-lhe a 

aposentadoria por idade, na qualidade de segurado especial rural, ao que 

se opõe o INSS alegando que aquele não apresentou provas materiais 

suficientes que comprovassem o exercício de atividade rural em regime de 

economia familiar.

Verifico que a situação do autor amolda-se àquela prevista no art. 55, § 

3º, da Lei nº 8.213/1991, que é a daquele demandante que não tem prova 

material – assim entendido como as hipóteses mencionadas pelo art. 106 

da mesma lei – ocasião em que a apresentação de qualquer dos 

documentos ali elencados seria o bastante para comprovar a atividade 

rural. No caso, permite a lei o uso de prova testemunhal, desde que 

lastreada ao menos em início de prova material.

Analisando os documentos juntados pelo autor com a inicial, concluo que 

estes são aptos como início de prova para demonstrar a atividade rural 

exercida por si há longa data. A intenção do legislador em exigir um início 

de prova não é outra senão a de dar um alicerce para a prova 

testemunhal, a fim de impedir a ocorrência de fraude. Pode ser, então, 

qualquer elemento físico do qual se possa extrair qualquer indício acerca 

da atividade laboral da parte, desde que oportunamente corroborado pela 

prova testemunhal. Nesse sentido, ao contrário do que alega o requerido, 

as provas apresentadas pelo autor, tanto materiais como testemunhais, 

são suficientes para demonstrar a sua condição de rurícola.

O fato de a parte autora não trazer para os autos todos os documentos 

relacionados no art. 106 da Lei nº 8.213/1991 não constitui óbice à 

concessão do benefício pretendido, pois, nos dias de hoje, até mesmo os 

trabalhadores do meio urbano são compelidos, pela necessidade 

econômica e pelo desemprego, ao exercício de atividades informais, sem 

registro em carteira ou qualquer outra formalidade. Tal fenômeno ocorre 

com maior intensidade no meio rural, onde as oportunidades de serviço 

são ainda mais escassas e os trabalhadores (pessoas simples e 

humildes) são desconhecedores de seus direitos e obrigações.

Ou seja, a observância radical e absoluta de tais exigências implicaria em 

verdadeiro retrocesso ao sistema da prova legal ou tarifada, cerceando o 

livre convencimento do magistrado na apreciação do conjunto probatório. 

Ao mais, em sentido exatamente similar, colhe-se da jurisprudência do e. 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região o seguinte precedente:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. PROVAS MATERIAL E TESTEMUNHAL. PERÍODO DE CARÊNCIA 

CONFIGURADO. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DO AUTOR COMO 

TRABALHADOR RURAL. IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO.

1. O benefício da aposentadoria por idade é concedido mediante a 

comprovação da condição de trabalhador rural, ou de produtor rural em 

regime de economia familiar, por prova material plena ou por prova 

testemunhal baseada em início de prova documental, na forma do art. 39, I, 

da Lei n. 8.213/91, bem como a idade superior a 60 anos para homem e 55 

anos para mulher.

2. É pacífica a jurisprudência no sentido de que o rol do art. 106 da Lei 

8.213/91 é meramente exemplificativo, sendo admissíveis, portanto, outros 

documentos hábeis à comprovação do exercício de atividade rural, além 

dos ali previstos.

3. Os documentos apresentados pela requerente revelam que o requisito 

de idade mínima foi atendido, eis que a apelante contava com idade 

superior à exigida quando do ajuizamento da ação.

4. Os documentos apresentados pela parte autora configuram início 

razoável de prova material da atividade de rurícola em atenção à solução 

pro misero, adotada no âmbito do Colendo STJ e pelos Tribunais Regionais 

Federais. De se ver que a condição do cônjuge, como trabalhador rural, 
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expressa em certidão de casamento ou documento semelhante 

estende-se, como início de prova material, ao cônjuge (Turma Nacional de 

Uniformização dos JEFs, Súmula n° 6, STJ, REsp 1081919/PB, rel. Ministro 

Jorge Mussi, DJ 03.8.2009 e TRF1, AC 200801990483204, rel. Des. 

Francisco de Assis Betti, data:27/10/2011).

5. A prova oral produzida nos autos confirma a qualidade de trabalhador 

rural da parte autora. Os testemunhos foram suficientemente 

esclarecedores e demonstraram o exercício da atividade de rurícola por 

parte do apelado.

6. O conjunto probatório revela o exercício do labor rural, cumprida a 

carência prevista no artigo 142 da Lei n. 8.213/91 atendidos os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício previdenciário - início de prova 

material apta a demonstrar a condição de rurícola da parte autora, 

corroborada por prova testemunhal e idade mínima -, é devido o benefício 

de aposentadoria por idade.

7. A correção monetária deve ser feita aplicando-se o INPC, com base nos 

índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, em conformidade com 

as alterações nele introduzidas pela Resolução CJF nº 267 de 02/12/2013, 

publicada em 10 de dezembro de 2013, conforme fundamentos utilizados 

pelo STF no julgamento da ADI 4.357/DF, e ainda pelo STJ no julgamento do 

REsp nº 1.270.439/PR, pelo rito do art. 543-C do CPC.

8. Em questões de índole previdenciária os juros de mora são devidos a 

partir da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subseqüentes, incidindo a taxa idêntica à 

caderneta de poupança (1%) até a entrada em vigor da Lei nº 

11.960/2009, a partir de quando serão reduzidos para 0,5% ao mês, caso 

a taxa SELIC ao ano seja superior a 8,5% ou 70% da taxa SELIC ao ano, 

mensalizada, nos demais casos, segundo Lei 12.703/2012 e nova redação 

do Manual de Cálculos da Justiça Federal, conforme aludida Resolução.

9. No tocante aos honorários de advogado, esta Corte estabilizou o 

entendimento de que são devidos na ordem de 10% sobre o valor da 

condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da 

prolação da sentença, de acordo com a Súmula n. 111 do Superior 

Tribunal de Justiça e artigo 20, § 3º, do CPC, limitados, sempre, ao valor 

constante na sentença, em obediência ao princípio do não reformatio in 

pejus.

10. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§3º do art. 109 da CF/88), o INSS está isento das 

custas somente quando lei estadual específica prevê a isenção, o que 

ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em 

se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está 

isento de custas, por força do art. 4º, inc. I, da Lei n. 9.289/96, 

abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.

11. Apelação negada e remessa oficial parcialmente provida.

(TRF1, AC 0052708-56.2013.4.01.9199/MT, Rel. DESEMBARGADOR 

FEDERAL CANDIDO MORAES, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.1212 de 

28/02/2014)

(sem destaque no original)

Cumpra-se frisar, ainda, que a própria autarquia requerida já reconheceu 

a condição de seguro especial do autor (trabalhador rural), visto que lhe 

concedeu o beneficio do auxilio doença entre 1 de junho a 25 de 

novembro de 2006, conforme se poder solver da leitura do documento 

anexado à fl. 38. Ademais disso, durante a instrução processual não se 

produziu qualquer elemento comprobatório de que o requerente perdeu a 

qualidade de seguro especial compreendido entre o período da cessação 

do pagamento do aludido beneficio previdenciário e do indeferimento 

administrativo acostado à fl. 24.

Demais disso, as testemunhas inquiridas, Ailton Antonio da Silva e Ana 

Cardoso de Aguiar foram uníssonas quanto à atividade rural exercida pelo 

autor e sua família desde longa data. E conforme definição dada pelo art. 

11 da Lei nº 8.213/1991:

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes 

pessoas físicas:

(...)

VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou 

em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em 

regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, 

na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro 

ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore 

atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos 

termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 

2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida;

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos 

de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b 

deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 

respectivo.

§ 1º Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes.

(...)

Em suma, que se extrai dos autos é que o autor é lavrador, atividade da 

qual retirava o seu sustento e da sua família, caracterizando a sua 

condição de segurado especial.

No que tange a carência exigida para a concessão do benefício, verifico 

que esta restou suficientemente demonstrada em todo o processado, 

mesmo que de forma interrupta, sendo certo que comprovou o exercício 

de atividade rural por tempo muito superior ao previsto em lei. Demonstrou, 

ainda, o autor, ter a idade mínima exigida para a aposentadoria pretendida 

– de 60 (sessenta) anos – o que é incontroverso.

Devo anotar, por fim, que a forma de recolhimento das contribuições 

previdenciárias do segurado especial é diferenciada, incidindo unicamente 

sobre a sua produção, ou seja, não há salário-de-contribuição, exceto se 

o mesmo desejar contribuir facultativamente, como contribuinte individual, 

a fim de possibilitar a obtenção de benefícios superiores ao salário mínimo.

Destarte, considerando que o autor comprovou a idade mínima de 60 

(sessenta) anos de idade; que exerceu o labor rural em regime de 

economia familiar durante o período de carência exigido pela lei; e, ainda, 

que na hipótese não há que se falar em salário-de-contribuição, o 

reconhecimento da sua qualidade de segurado especial e decorrente 

implantação do benefício pretendido, é medida que se impõe.

Cumpre salientar ainda que, em consonância com a Lei nº 11.960/2009, no 

que tange as condenações impostas à Fazenda Pública, deverão ser 

aplicados para correção monetária os índices oficiais de remuneração 

básica, e no que tange aos juros, aplicar-se-ão os de poupança. Vejamos:

Art. 5º O art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, introduzido 

pelo art. 4º da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, 

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, 

independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, 

remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma 

única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança.” (NR)

Contudo, salienta-se que incabível a aplicação dos ditames do mencionado 

artigo aos fatos ocorridos anteriormente a sua vigência, pois, a nova lei 

vige para o futuro. Destarte, somente a partir de 29 de junho de 2009, os 

valores em atraso deverão ser atualizados em conformidade com os 

preceitos da nova Lei nº 11.960/2009.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do 

mérito, para condenar o requerido a conceder a aposentadoria por idade 

rural ao autor, no valor de um salário mínimo, bem como décimo terceiro 

salário. Para a data de início do benefício fixo a data do requerimento 

administrativo, qual seja, 22 de janeiro de 2018 (fl. 24), considerando a 

inexistência de requerimento administrativo, observada a prescrição 

quinquenal, se aplicável à hipótese (art. 49, I, “b”, da Lei nº 8.213/1991).

O pagamento retroativo deve ser feito com atualização monetária, 

segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida 

(Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região) e com a 

incidência de juros de mora à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, na 

forma que dispõe o art. 5º da Lei 11.960/2009.

Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da 

sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do 

benefício, CONCEDO tutela antecipada para o fim específico de determinar 

ao INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) 

dias.

EXPEÇA-SE ofício à Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro 

Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário contido 
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nos autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo ser encaminhado 

juntamente com os documentos pessoais do autor, se já não o tiver sido 

feito.

CONDENO ainda o requerido nos honorários advocatícios que FIXO em 

10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a 

publicação da sentença (Súmula nº 111 do c. STJ).

ISENTO a parte requerida de custas e despesas processuais, na forma da 

Lei Estadual nº 7.603/2001.

Em não havendo recurso voluntário por parte da autarquia ré e levando-se 

em consideração a natureza ilíquida da sentença condenatória ora 

proferida, REMETAM-SE os autos ao e. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, em reexame necessário, em observância ao teor da 

Súmula nº 490 do c. STJ e do art. 496, I, do NCPC.

Nos termos dos arts. 1.288 e seguintes da CNGC, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: nome do Segurado: Renato Delfino dos 

Santos; benefício concedido: aposentadoria rural por idade; renda mensal: 

100% (cem por cento) do salário mínimo vigente no país; data de início do 

benefício: 22 de janeiro de 2018.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 18615 Nr: 2751-36.2003.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leila Aguetoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Paulo Miranda da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA BABKA - OAB:MT.16925-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS REZENDE - 

OAB:9146

 ... Por todo o exposto, RECHAÇO o pedido reconhecimento da ilegitimidade 

passiva de Luiz Paulo Miranda.c)DEFIRO o pedido formulado à fl. 823 

quanto à desistência da oitiva da testemunha Claudionor Alves da 

Cruz.d)DEFIRO o pedido da juntada de substabelecimento feito pelo 

advogado da parte autora no prazo de 15 (quinze) dias.e)Outrossim, 

DECLARO encerrada a instrução processual, e fraqueio às partes o prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias para oferecimento de alegações finais, com 

início de fluência para a parte autora.f)Após, à conclusão dos autos para 

prolação da sentença.g)Saem os presentes intimados.h)CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 37910 Nr: 489-74.2007.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Certifico para os devidos fins de direito que, a parte autora devidamente 

intimada da certidão de fls.331, conforme consta publicação de fls.332, 

até a presente data não se manifestou. Assim, com o amparo ao prov. 

56/2007 - CGJ procedo a intimação da parte autora pessoalmente para se 

manifestar nos autos em cinco dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 82805 Nr: 166-59.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oliveira e Antunes Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stadtbus Transportes dos Santos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge André Ritzmann de 

Oliveira - OAB:11985/SC, MARÍLIA MOTTIN BORGES - OAB:79963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Marion Spengler - 

OAB:37.341/RS, Fernando Luis Pritsch - OAB:73.629/RS, Marlon 

Toebe Mohr - OAB:83.588/RS, Theobaldo Spengler Neto - 

OAB:18417/RS

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da advogada da parte autora acerca 

do conteúdo da decisão proferida nas fls. 362/363.

Assim, da forma que se apresenta a situação, em que restou evidenciado 

que o propósito primordial e exclusivo da embargante centralizou-se na 

reavaliação da matéria submetida à apreciação, de tal sorte que inexistiu 

qualquer omissão/contrariedade na decisão de fls. 321/321vº, entendendo 

que o pedido formulado deva ser imediatamente rechaçado. Por tais 

considerações, por não haverem sido delineados os requisitos 

estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os embargos declaratórios, 

uma vez que se mostram manifestamente inadmissíveis, e, como corolário 

natural, MANTENHO na íntegra o decisório lançado às fls. 321/321vº. 

DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso 

(art. 1.026, “caput”, do NCPC). INTIMEM-SE via DJE.Pontes e Lacerda, 18 

de janeiro de 2018.Cláudio Deodato Rodrigues Pereira.Juiz de Direito.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167090 Nr: 3694-28.2018.811.0013

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FABIANE DE ARRUDA COSTA, Filiação: 

Roliane Josefa Arruda Costa, brasileiro(a), convivente, camareira, 

Telefone 65 99911 4124 e atualmente em local incerto e não sabido 

MARINO PEREIRA DE ASSIS, Filiação: Maria Pereira de Assis e Geraldo 

Pinto de Assis, brasileiro(a), convivente, pedreiro. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR A VÍTIMA E AGRESSOR das Medidas Protetivas a 

favor da VÍTIMA, a serem cumpridas pelo AGRESSOR, conforme dados 

abaixo.

Despacho/Decisão: CONCEDO à ofendida a concessão das medidas 

postuladas, o que faço para aplicar imediatamente ao agressor as 

seguintes medidas protetivas de urgência:A – o agressor deve se afastar 

do lar, domicílio ou local de convivência;B – proibição de aproximação do 

representado em relação à vítima, seus familiares e testemunhas, 

mantendo uma distância mínima de 200 metros;C – não deve o 

representado entrar em contato com a vítima, seus familiares e 

testemunhas, por qualquer meio de comunicação;D – proibição de 

frequentar a residência da vítima, igreja em que a vítima frequenta e a 

residência dos familiares delas;E– suspensão do porte de armas pelo 

representado, seja ele lícito ou ilícito.F – separação de corpos;G – 

Estabelecimento de caução provisória mediante depósito judicial, por 

perdas e danos materiais decorrentes da violência doméstica sofrida.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Guilherme Silva 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 16 de maio de 2018

Amarilton Rodrigues da Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 114909 Nr: 1879-64.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO SANDRO RAIMUNDO KULKA, 

Eduardo de Oliveira Palmeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Vistos.
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Considerando a necessidade de readequação de pauta, tendo em vista 

que esta Magistrada subscrevente está designada para jurisdicionar na 

Vara Única da Comarca de Jauru (Portaria n. 514 de 4.9.2017) e 

cumulativamente na 3ª Vara da Comarca de Pontes de Lacerda (Portaria n. 

669 de 7.11.2017), REDESIGNO a solenidade para o dia 19 de julho de 

2018 às 13h00.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000245-45.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CRISTINA GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Ao MP.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-30.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANE CABRAL DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Ao MP.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-07.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA ELZA NARCISO DAS DORES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Ao MP.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-60.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA AMORIM DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Ao MP.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-24.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON MARTINS LUIZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Ao MP.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000437-12.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY RODRIGUES COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Itamar Lima da Silva OAB - MT14828/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Ao MP.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000615-58.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE ELIAS DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Ao MP.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000560-73.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEM MARTA JARA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000560-73.2018.8.11.0013 REQUERENTE: GAUCHA DIESEL 

COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME REQUERIDO: 

CARMEM MARTA JARA RIBEIRO Vistos etc. Determino a designação de 

audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a 

Promovida do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser 

designada, com advertência de que o não comparecimento implicará em 

confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, 

cientificando-o que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. 

I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância 

de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 

Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 

(cinco) dias após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 16 de maio de 2018. LEONARDO DE 

ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000561-58.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JJ IND. E COM. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000561-58.2018.8.11.0013 REQUERENTE: IVETE TEREZINHA 

RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME REQUERIDO: JJ IND. E COM. DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME Vistos etc. Determino a 

designação de audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do 

Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da 

audiência a ser designada, com advertência de que o não comparecimento 

implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o 

Promovente, cientificando-o que a ausência injustificada na audiência 

ensejará a extinção do processo e condenação nas custas processuais 

(art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação 

de litigância de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 

do NCPC. Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada 

até 05 (cinco) dias após a audiência acima mencionada. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 16 de maio de 2018. 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000563-28.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA VARELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000563-28.2018.8.11.0013 REQUERENTE: LEONARDO DA 

SILVA VARELLA REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos etc. 

Determino a designação de audiência de conciliação pelo cartório, 

conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor do pedido 

inicial e intime-se da audiência a ser designada, com advertência de que o 

não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 

9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem 

como, eventual comprovação de litigância de má-fé ensejará a 

condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias após a 

audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pontes 

e Lacerda, 16 de maio de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000564-13.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

POLLYANNA DE FARIA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS KD COMERCIO DE MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000564-13.2018.8.11.0013 REQUERENTE: POLLYANNA DE 

FARIA MOREIRA REQUERIDO: LOJAS KD COMERCIO DE MOVEIS LTDA 

Vistos etc. Determino a designação de audiência de conciliação pelo 

cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor do 

pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com advertência 

de que o não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da 

Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem 

como, eventual comprovação de litigância de má-fé ensejará a 

condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias após a 

audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pontes 

e Lacerda, 16 de maio de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, 

Juiz de Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70565 Nr: 785-78.2016.811.0014

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Lopes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pereira dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adiel Coelho Vieira - 

OAB:OAB/MT 10.080

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Carvalho Gonçalves 

- OAB:, Eudson Rosa da Silva - OAB:14165/MT, Jordania Barcelo da 

Silva - OAB:19.722 OAB/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ e 

Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos no sentido de certificar 

que o Recurso de Apelação de (fls.477/485) e a contrarrazões 

(fls.486/489) foram protocolados no prazo legal, impulsiono ainda, com a 

finalidade de INTIMAR a parte autora via advogado, através do DJE (Diário 

da Justiça Eletrônico) para, querendo, no prazo legal, apresentar as 

contrarrazões ao Recurso de Apelação acima citado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29519 Nr: 324-82.2011.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco de Holanda Brandão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

informar nos autos os dados bancários, para fins de transferência dos 

numerários referente aos hoorários advocatícios

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79022 Nr: 636-14.2018.811.0014

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Aline Sousa Ramos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jennyfer Ferreira 

Bathemarque - OAB:MT/23259/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

atender o contido no petitório retro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 3657 Nr: 496-10.2000.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A- Ag. Pox.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Geraldo Patrício

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:/MT - 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 
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manifestar-se sopbre a certidão do oficial de justiça a seguir transcrita: " 

Certifico e dou fé, que devolvo o presente mandado sem o seu devido 

cumprimento, aguardando O DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA para dar 

cumprimento ao mesmo. Maria da Paz Ferreira Moura Rodrigues Oficiala de 

Justiça

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63308 Nr: 1-94.1962.811.0014

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auribela José de Lara, Maria José de Amorim, Dulce 

José de Lara Stevanato, Leonidas Santos Lara, Wesley Coutinho Lara, 

Alexandra Coutinho Lara, Armando José de Lara (falecido)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Antonio de Lara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Cavalcante Figeuiredo 

- OAB:MT 8609, João Henrique Teles de Souza - OAB:MT 11.409, 

José Humberto Damascena - OAB:MT 4846, Osvaldo Antonio 

Ribeiro - OAB:MT/1422

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em cumprimento ao despacho de fls. 290/293 procedo a 

intimação da parte autora para no prazo legal, manifestar-se , promovendo 

regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67914 Nr: 1153-24.2015.811.0014

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alécio de Morais Oliveira, Cláudia Genoud Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Doroteu Sodré dos Santos, Elzita 

Sodré de Oliveira, Ambrósio Ferreira dos Santos, Osvaldo Luiz Rubin 

Pasqualotto, Adelino Joaquim de Oliveira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTER DA SILVA MANSO 

GOMES - OAB:15101/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT

 Certifico que procedo a intimação das partes, para no prazo legal, 

apresentarem as provas que pretendem produzir

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72669 Nr: 1969-69.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Priscila de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios de Seguros 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Rossarolla Bando - 

OAB:12.951

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:-MT 8.506-A

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto

Salustiano Cândido Pereira Filho

auxiliar judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72253 Nr: 1730-65.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josélia Pinto Gomes Guedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leopoldo Queiroz Paim - 

OAB:12413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto

Salustiano Cândido Pereira Filho

auxiliar judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61163 Nr: 853-67.2012.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rita de Cassia Lanza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Menezes - OAB:13322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Villela Nanô - 

OAB:16.297/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:/ 3056

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial, com resolução de o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do novel 

Código de Processo Civil.Por conseguinte, CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários 

advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º do art. 85 do NCPC, 

arbitro em 10% sobre o valor da condenação. Contudo, SUSPENDO sua 

exigibilidade, uma vez que beneficiária da gratuidade de justiça.Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das partes no prazo de 

quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao 

ARQUIVO, conforme determinado no art. 1.006, da CNGC/MT.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28566 Nr: 1072-51.2010.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Rita de Cassia Lanza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Velasques Amaral - 

OAB:13598/MT, Sue Ellen Baldaia Sampaio - OAB:11366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Borges Souza da 

Matta - OAB:MT/6582, Álvaro Menezes - OAB:13322

 Diante do exposto, com fundamento no art. 66 da Lei nº 4.728/65 e no 

Decreto-Lei nº 911/69, com fulcro, ainda, no art. 487, I do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE a ação, declarando rescindido o contrato e consolidando 

nas mãos do autor o domínio e a posse plena e exclusiva do bem, cuja 

apreensão liminar torno definitiva.OFICIE-SE ao DETRAN respectivo, 

comunicando estar o autor autorizado a proceder à transferência a 

terceiros que indicar, DEVENDO PERMANECER nos autos os títulos 

trazidos, ou, se pretendida a substituição, que os faça por cópias 

autenticadas.CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que, na forma do 85, § 2º do novel 

Código de Processo Civil, FIXO, equitativamente, em R$ 1.000,00 (um mil 

reais). Contudo, SUSPENDO sua exigibilidade, uma vez que beneficiária da 

gratuidade de justiça.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme 

determinado no item 6.16.29, da CNGC/MT.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27773 Nr: 277-45.2010.811.0014

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rita de Cassia Lanza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B.V. Financeira S/A C.F.I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Borges Souza da Matta 
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- OAB:MT/6582, Álvaro Menezes - OAB:13322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celson Marcon - OAB:MT - 

11.340-A, Felipe Velasques Amaral - OAB:13598/MT, Sue Ellen 

Baldaia Sampaio - OAB:11366/MT

 Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, I do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial para: a) manter a taxa 

de juros remuneratórios como pactuados entre as partes, uma vez que 

não demonstrada a sua abusividade (2,40% a.m. ou 32,87% a.a.); b) 

manter a incidência da capitalização de juros no contrato discutido nestes 

autos; c) afastar a incidência de comissão de permanência; d) manter a 

cobrança do IOF; e) manter a multa em 2%; f) determinar a repetição do 

indébito de toda e qualquer quantia paga a maior em decorrência da 

revisão do contrato, de forma simples, que deverá ser acrescido de juros 

desde a citação, e correção monetária de acordo com o índice do INPC a 

partir da propositura da ação.Por consectário lógico, uma vez que não 

afastada a mora, TORNO INSUBSISTENTE a tutela de urgência inicialmente 

concedida.Em vista da sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 3º 

c/c art. 86, caput, do NCPC e da Súmula nº 306, do STJ, REDISTRIBUO os 

ônus sucumbenciais, para condenar a parte requerente ao pagamento de 

70% das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 

R$ 3.000,00 (três mil reais), ficando os 30% restantes a cargo da parte 

requerida. Contudo, SUSPENDO a exigibilidade em relação à parte autora, 

eis que beneficiária da gratuidade de justiça.Com o trânsito em julgado, 

AGUARDE-SE a manifestação das partes no prazo de 15 (quinze) dias, 

sem a qual, DETERMINO sejam os autos remetidos ao arquivo, conforme 

determinado no art. 1.006, da CNGC/MT.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27996 Nr: 500-95.2010.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Sabino Barreto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77064 Nr: 1985-86.2017.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCY L. MANFROI E CIA LTDA, DARCY LUIZ 

MANFROI, FÁTIMA BIGATON MANFROI, LUANA THAIS MANFROI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nocoladelli - OAB:MT17.980A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ e 

Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos ao setor de Expedição de 

Matéria de Imprensa, com a finalidade de intimar o advogado da Parte 

autora, via DJE – (Diário da Justiça eletrônica), a efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça no Distrito de Paraíso do Leste, para o 

cumprimento de mandado de CITAÇÃO, conforme Portaria n.º 29/2015/DF 

do fórum de Poxoréu, podendo ser depositado no SITE do Tribunal de 

Justiça sendo: www.tjmt.jus.br, nos ícones “serviço”, “guias” por último 

“diligência”, juntando-se comprovante nos autos, pelo prazo fixado na 

CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66602 Nr: 450-93.2015.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzinalva Araújo Silva de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

manifestar-se sobre a certidão do oficial de justiça a seguir transcrita: 

"CERTIFICO, eu Oficial de Justiça abaixo assinado, que deixo de proceder 

por ora o cumprimento do presente mandado, em razão de não ter 

localizado o referido bem objeto da Apreensão. Dou fé. DEUZENI PEREIRA 

DE SOUZA OF. DE JUSTIÇA

Salustiano Cândido Pereira Filho

auxiliar judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78316 Nr: 297-55.2018.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

manifestar-se sobre a certidão do oficial de justiça a seguir transcrita: 

"Certifico que não foi possível cumprir este mandado, por ora, porque a 

parte interessada não me procurou para localizar e receber o veículo. 

Jeova Pereira Xavier oficial de Justiça

Salustiano Cândido Pereira Filho

auxiliar judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75737 Nr: 1394-27.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Osvaldo da Rocha, Marcia Maria de 

Souza, Parte sem Nome (Aguardando RegularizaþÒo), Rodrigo Serra 

Araldi, Camila Pereira Correia, Renato Cesar da Rocha, José Aparecido da 

Rocha, Fernando Franco Dias, Paulo Cesar da Rocha, Diego Farto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, EDUARDO GONÇALVES AMORIM - OAB:23317/O, 

Marcos Paulo Santos da Silva - OAB:9.565, Mauro Márcio Dias 

Cunha - OAB:5391/MT, ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:17445/O

 Nestes termos, CONCEDO a liberdade provisória sem fiança ao acusado 

FERNANDO FRANCO DIAS.Todavia como fundamento no art. 282, II do 

CPP, fixo as seguintes medidas cautelares do art. 319, do CPP: a) 

Comparecimento a todos os atos do processo dos quais for notificado;b) 

Manter endereço atualizado nos autos;O acusado deve cumprir as 

medidas cautelares acima estabelecidas, nos termos dos arts. 282, § 4º e 

310, parágrafo único do CPP, sob pena de decretação da prisão 

preventiva. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, se por outro motivo não 

estiver preso.Intimem-se e cientifique-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Poxoréu – MT, 15 de maio de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64065 Nr: 612-25.2014.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia Regina Silva Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553-0, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - 

OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Xavier Soares - 

OAB:OAB/MT 18249/O

 Neste particular, conforme determinado na sentença, o percentual devido, 
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se houver, será apurado em liquidação de sentença. Em razão da 

natureza do objeto da liquidação, esta deve ser feita por arbitramento, nos 

termos do artigo 509, inciso I, e seguintes, do NCPC. Desta feita, o cálculo 

a ser realizado pelo perito contador deve apurar o percentual 

correspondente à perda salarial do cargo da parte exequente, em razão 

da conversão de cruzeiro real para URV, levando em conta a URV da data 

do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 

1994, consignando, sobretudo, se já havida a incorporação desta 

diferença em ocasião oportuna, consoante alegada a fazenda executada. 

Deste modo, NOMEIO para a realização da perícia contábil, o perito 

MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, podendo ser encontrado na Avenida 

Alameda das Rosas, 2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, 

Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 

9622-9967, (66) 8422-8138, marciocontador@gmail.com, que deverá para 

apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, proposta de honorários periciais 

(art. 465, § 2º, do NCPC). Apresentada a proposta de honorários ou 

decorrido o prazo sem manifestação, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestarem quanto aos mesmos. Após, não havendo impugnações, 

INTIME-SE, desde já, o Município para juntar aos autos, no prazo 

impreterível de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da parte autora 

atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 11/1993 

até 06/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos da servidora, neste período, caso assim já não tenha sido 

procedido. INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistentes 

técnicos e formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, em conformidade 

com o que dispõe o artigo 465, § 1º, II e III, do NCPC. Tendo em vista que a 

parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça, INTIME-SE o ente 

requerido, para efetuar o pagamento da perícia. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 413 Nr: 46-49.1996.811.0033

 AÇÃO: Processo de Execução Trabalhista->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO IZIDORO DA SILVA & CIA LTDA, 

ESPOLIO DE SEBASTIÃO IZIDORO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RICARDO GOMES - 

OAB:126.759/SP, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A MT

 Autos nº 46-49.1996.811.0033

Cód. 413

Vistos.

Pelo princípio do contraditório, intime-se o excepto para manifestar sobre a 

exceção de pré-executividade, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para manifestação.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 15 de maio de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 22816 Nr: 55-54.2009.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO AMERICO ORTIGARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCÍLIO MINGRONI MARCON-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO AMÉRICO ORTIGARA 

- OAB:9552/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONAN JACKSON COSTA - 

OAB:4871/MT

 Decurso de Prazo (Resposta) / Impulsionamento

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a parte requerida não apresentou pagamento nem 

impugnação até 15/05/18 e a intimação foi publicada em 20/03/2018. 

Portanto, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora 

para apresentar manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 28686 Nr: 2565-06.2010.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WITHINER BARBOSA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB LEASING S.A ARR. MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA PIVATTO - 

OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:21,442-A-MT

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar-se acerca da petição de fls. 101/103 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 79533 Nr: 1328-53.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO PANUCCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS DE OLIVEIRA 

CAMARGO - OAB:10.390/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.A petição inicial necessita ser emendada e complementada com 

outros documentos e informações, não só para comprovar as alegações 

preambulares, como, por igual, para melhor equacionamento do 

litígio.Possível observar que o autor informa que o imóvel que reivindica 

estaria sendo ocupado por terceiras pessoas. Contudo, limitou-se a incluir 

no polo passivo da ação apenas o Município de São José do Rio 

Claro/MT.De outro lado, pretende seja declarada a caducidade de um 

suposto Decreto Municipal, sem decliná-lo a este juízo, omissão que 

deverá ser suprida, sob pena de não apreciação do pedido.Demais disso, 

em que pese tenha o autor nomeado sua peça como “ação reivindicatória 

de posse com pedido de tutela antecipada de imissão na posse”, em seus 

pedidos limitou-se a requer, em sede de tutela de urgência, a caducidade 

de um decreto, que até o momento não foi declinado com precisão.Ante ao 

exposto, nos termos do art. 321, do Código de Processo Civil, determino 

ao autor que EMENDE a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, com a 

finalidade de incluir no polo passivo os terceiros que estariam na posse do 

imóvel objeto dos autos, bem como informe o número do Decreto Municipal 

que pretende seja declarada a caducidade, carreando ao feito cópia de 

referido Decreto, e ainda, seja esclarecido seu pedido de tutela de 

urgência, notadamente se pretende a imediata imissão na posse, eis que 

referida postulação não fora incluída em seus requerimentos.Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se. Após voltem-me 

conclusos os autos para deliberações.Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 3841 Nr: 703-15.2001.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB - FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

IVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENICE FRERES ARAÚJO MAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 703-15.2001.811.0033

Cód. 3841

Vistos.

Defiro o pedido de desistência da averbação de protesto, ao passo que 

determino o prosseguimento do feito.

Se ainda não procedida às anotações necessárias quanto aos atuais 

procuradores do exequente, anote-se.
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Intime-se o exequente a requerer o que entender de direito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 15 de maio de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 53570 Nr: 3089-95.2013.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO VALDECIR BRIANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PÉRICLES LANDGRARF ARAUJO 

DE OLIVEIRA - OAB:6005-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, JULIANA GARCIA RIGOLIM - OAB:18.067/MT, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:8.123/PR

 Autos nº 3089-95.2013.811.0033

Cód. 53570

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o requerido sequer foi citado acerca 

da presente demanda, dessa forma determino a citação do requerido, nos 

termos da decisão inicial.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 11 de maio de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 1367 Nr: 30-90.1999.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO VALDECIR BRIANTI, ELIA GARCIA 

BRIANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123/PR

 Autos nº 30-90.1999.811.0033

Cód. 1367

Vistos.

Manifeste-se o exequente sobre a certidão negativa de citação do 

executado à fl. 249, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 11 de maio de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 58957 Nr: 728-37.2015.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO VALDECIR BRIANTI, ELIA GARCIA BRIANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGIDIO FREDERICO, TEREZINHA FREDERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEANDRA FRANCISCA DE 

SOUZA - OAB:6249, ELAINE CRISTINA OGLIARI - OAB:9.744/MT, 

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A MT

 Autos nº 728-37.2015.811.0033

Cód. 58957

Vistos.

Defiro o pedido de suspensão do feito solicitado pelo exequente.

Decorrido o prazo, intime-se o exequente a requerer o que entender de 

direito.

Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 15 de maio de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 79098 Nr: 1116-32.2018.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO ADOLFO PINTO FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1116-32.2018.811.0033

Cód. 79098

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO promovida por AYMORÉ 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de MARIO 

ADOLFO PINTO FARIA, ambos suficientemente qualificados nos autos.

À fl. 39 a parte autora requereu a desistência da ação com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Considerando que a relação processual não triangularizou, não há 

nenhum óbice quanto ao deferimento do pedido de desistência.

 Traçadas essas considerações, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil.

RECOLHA-SE o mandado anteriormente expedido independentemente de 

cumprimento, bem como EXPEÇAM-SE ofícios ao SERESA, CIRETRAM e 

DETRAN, para eventuais baixas que se fizerem necessárias.

 Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro, 15 de maio de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 61417 Nr: 2433-70.2015.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON JOSE MENUSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIPAGRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANNINE CRUZ SOUZA - 

OAB:19565/MT, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

especificar as provas que pretende produzir no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 77020 Nr: 252-91.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO ALEXANDRE BRIANTE, JULIO CEZAR 

BRIANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Visto. (...) Outrossim, como nesta fase é defeso a autoridade judiciária 

aprofundar na análise da matéria, sob pena de correr o risco de a decisão 

se enveredar ao mérito da causa e incorrer em tumulto do devido 

processo legal, resolvo receber a denúncia ofertada em face dos 

acusados.Com estas considerações, RECEBO a denúncia ofertada contra 

os acusados THIAGO ALEXANDRE BRIANTE E JULIO CEZAR BRIANTE, 

dando-os como incurso nos artigos nela mencionados.Designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia ____/____/2018, às ____:____ 

horas.Citem-se os acusados de todo o conteúdo da denúncia.Intimem-se, 
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ainda, as testemunhas indicadas pelas partes (fl. 07, fl. 133 e 128) para 

comparecerem a audiência acima designada, observando a necessidade 

da expedição de carta precatória caso alguma delas resida fora desta 

Comarca, cientificando as partes desta expedição (CPP, art. 222).Intime-se 

o advogado do acusado, a Defensora Pública, bem como o representante 

do Ministério Público.Requisitem-se os réus presos para a audiência acima 

designada.Concedo à defesa do acusado Thiago Alexandre Briante prazo 

de 05 (cinco) dias para informar aos autos o endereço pormenorizado da 

testemunha vulgo “Marlinho”, arrolada à fl. 128, devendo o feito ser 

encaminhado à Defensoria Pública para manifestação no prazo acima 

consignado.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 55151 Nr: 907-05.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BETO – TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME, 

VADIR RUELIS, ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS, ALAICE DOS 

SANTOS RUELIS, OBED RUELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, GUSTAVO 

RODRIGO GOES NICOLADELI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 907-05.2014.811.0033

CÓDIGO: 55151

AUTOR: BANCO DO BRASIL S/A

REQUERIDO: BETO – TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME E OUTROS.

DESPACHO

Vistos.

Defiro os pedidos formulados pela parte autora às fls. 67, de modo 

procedo às buscas nos sistemas Infojud, Bacenjud e Renajud aportando 

aos autos folha contendo o endereço dos requeridos.

Intime-se o autor para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro - MT, 07 de maio de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 68516 Nr: 122-38.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO LUIS PESSATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VICTOR KRUTSCH 

SOLETTI - OAB:58676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 122-38.2017.811.0033

CÓDIGO: 68516

AUTOR: C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

REQUERIDO: FERNANDO LUIZ PESSATO

DESPACHO

Vistos.

Defiro os pedidos formulados pela parte autora às fls. 55, de modo 

procedo às buscas nos sistemas Infojud, Bacenjud e Renajud aportando 

aos autos folha contendo o endereço dos requeridos.

Intime-se o autor para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro - MT, 07 de maio de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 10599 Nr: 2352-10.2004.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOÃO BATISTA MARIANO, LUCIMEIRE 

MARIA SILVA MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO PEDRO COUTINHO, MARIA EUNICE 

BATISTA COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO LEANDRO 

MARTINS ROSADA - OAB:11544-A MT

 DEFIRO o pedido de penhora em aplicações financeiras da 

executada.Como se sabe, a penhora, como ato indispensável ao feito 

expropriatório, reveste-se de inegável interesse público, na exata medida 

em que serve à realização de um direito consubstanciado em título ao qual 

a lei confere eficácia executiva. E esse interesse público exige sejam 

tomadas todas aquelas providências judiciais necessárias ao fiel 

cumprimento do direito já definido no título.Em outras palavras, porque a 

execução do título se refere à efetivação material de um direito nele 

consignado, merece a completa atenção do Judiciário, autorizando as 

medidas necessárias à dita efetivação.Diante dessa especial 

circunstância, entendo que merece deferimento o pedido de busca em 

eventuais contas correntes da Parte devedora.Como se sabe, de acordo 

com o disposto no art. 835, I, do CPC, a penhora em instituição financeira é 

medida precedente às demais. Essa forma de efetivação da penhora em 

instituição financeira também foi bem definida no art. 854 do CPC:Art.854. 

Para possibilitara penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação 

financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do 

ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de 

sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução.Dessa forma, procedi, nesta data, a penhora on-line de 

eventuais valores depositados em qualquer aplicação financeira do 

Executado, limitado ao valor total da dívida, conforme inclusão da minuta 

de Requisição de Informações. Neste caso, determino seja transferida 

para a conta única, vinculando o valor a este processo, com a lavratura 

do termo de penhora nos autos e subsequente intimação das 

partes.Cumpra-se.São José do Rio Claro-MT, 23 de abril de 

2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 56083 Nr: 1683-05.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER JUNIOR DE SOUZA PALAORO, VHNP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONNY GARCIA NAKASHIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS EUGENIO - OAB:16674/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em virtude de não haver mediadores/conciliadores à 

disposição para realização da audiência já marcada para o dia 24 de maio 

de 2018, redesigno a mesma para o dia 27/06/2018 às 15h00min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54916 Nr: 717-42.2014.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ PAULO BASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES FERMIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCYS RICARDO MENEGON - 

OAB:13640-A/MT, JORGE ANTONIO KRIZIZANOWSKI - OAB:15618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898, 

MARIANA MULARI NASSAR NOBRE - OAB:14930 MT

 Certifico que, em virtude de não haver mediadores/conciliadores à 

disposição para realização da audiência já marcada para o dia 24 de maio 

de 2018, redesigno a mesma para o dia 27/06/2018 às 16h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 74064 Nr: 2964-88.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 553 de 806



 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME CABRAL DONHA, VLADIMIR 

CABRAL DONHA, MARIA APARECIDA DA SILVA DONHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que retire nesta secretaria a carta precatória 

expedida, ou realize seu preparo para a devida distribuição no juízo 

deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 61704 Nr: 2583-51.2015.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DE PAULA COSTA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:14783/MT

 Intimo a parte requerida para que tome ciência da audiência agendada no 

juízo deprecado de Nortelândia, para o dia 14/06/2018 às 13:20 horas, sob 

o código 42862.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 19303 Nr: 1075-51.2007.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANI VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ALVES DE SOUZA - 

OAB:1553340MATRÍCUL

 Ante o exposto, acolho, em parte, a impugnação ao Cumprimento de 

Sentença de fls. 91/96, apenas no que se refere ao período correto das 

parcelas inadimplidas, já que devidos valores inerentes às parcelas dos 

meses de agosto/2007 (data da citação) à outubro/2015 (data da 

implantação do benefício), adotando-se como critério de correção 

monetária o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).Em 

consequência, HOMOLOGO os cálculos elaborados pelo impugnante às 

fls. 131/133.Sem custas ou condenação de honorários.Transitada esta em 

julgado, prossiga-se com o cumprimento da sentença, formalizando-se os 

precatórios, conforme cálculos ora homologados.Intimem-se o exequente 

por seus procuradores, via DJE, e o executado por meio da Procuradoria 

Federal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24214 Nr: 1452-51.2009.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOISA CRUZ DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008-B/MT, HELTON GEORGE RAMOS - OAB:11237-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLA CRISTINA 

FREITAS SILVA, para devolução dos autos nº 1452-51.2009.811.0033, 

Protocolo 24214, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 77347 Nr: 385-36.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO ARANTES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:14783/MT

 Vistos etc. 1. DEFIRO a quota ministerial de fls. 145/147. 2. DESIGNO a 

continuação da audiência de instrução e julgamento para o dia 10 (dez) de 

julho de 2018, às 13h30min. 3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes 

providências: INTIMEM-SE e/ou REQUISITE-SE o(s) réu(s) e a(s) 

testemunha(s)/informante(s) arroladas na denúncia e na resposta à 

acusação, a saber: (...) EXPEÇA-SE carta precatória ao Juízo da Comarca 

de Tapurah/MT, para que proceda a oitiva de MICHELE VIVIANI JOAQUIM, 

a ser encontrada na Avenida Allievi, nº 39, na região central da cidade de 

Tapura/MT, instruindo a missiva com cópia da denúncia de fls. 05/08, 

Inquérito Policial nº 20/2018/DP São José do Rio Claro/MT de fls. 09/43, 

quota ministerial de fls. 51/64 e 145/150, resposta à acusação de fls. 

106/107, e desta decisão. Expedida a missiva, comunique-se a defesa 

para que, querendo, acompanhe junto ao juízo deprecado a realização do 

ato (Súmula 273, do STJ, verbis: “Intimada a defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.”). b. INTIME-SE, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) 

constituído(a/s) do(s) réu(s). c. CIÊNCIA ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 60320 Nr: 1654-18.2015.811.0033

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN CARLO CARPENEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO VIGANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS EUGENIO - OAB:16674/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado para informar a integral 

cumprimento de acordo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 57486 Nr: 2649-65.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERBIO - COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTIVEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEMENCIA GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELI DOS SANTOS SALGADO - 

OAB:11.232

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78970 Nr: 1044-45.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS CANOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE RAMALHO GERINO - 

OAB:5614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 30,00 (trinta reais). Outrossim, informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado aos 

autos, referida guia, devidamente recolhida, mediante petição, nos termos 

do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 79044 Nr: 1088-64.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL DE LUCAS DO RIO VERDE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMO CANOVA SOBRINHO, ANA NERI 

CANOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 30,00 (trinta reais). Outrossim, informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado aos 

autos, referida guia, devidamente recolhida, mediante petição, nos termos 

do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 61107 Nr: 2223-19.2015.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN CARLO CARPENEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO VIGANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS EUGENIO - OAB:16674/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado, para informar a 

integral cumprimento do acordo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 53480 Nr: 2972-07.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TFDS, ELFDS, RCF, TVFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT

 Vistos etc.

1. Acolho o pedido de fl. 108 e determino a suspensão da presente 

execução pelo prazo de 01 (um) ano, conforme preconiza o artigo 921, 

inciso III e § 1º do Código de Processo Civil.

2. Certifique-se, procedendo-se às baixas apenas no relatório estatístico 

forense e, em seguida, remetam-se os autos ao arquivo provisório.

3. Transcorrido o prazo, intime-se o patrono do credor para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 75775 Nr: 3706-16.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO DE TAL, EDESON DUMMER 

BUSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, BRUNO CARRARA LIPORI - OAB:77910/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão de fls.45, requerendo o que for de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 18929 Nr: 699-65.2007.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J R SOBREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos acerca de fls.116, requerendo o que for de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 8572 Nr: 345-45.2004.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS VENÂNCIO, EURICO VENÂNCIO, 

SÔNIA APARECIDA VENÂNCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

dar andamento ao feito, sob pena de retorno ao arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 63310 Nr: 780-96.2016.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE MATOS EMILIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/O

 “Vistos etc.

Resta prejudicada a continuidade desta audiência de instrução, porque 

algumas testemunhas, embora intimadas, não compareceram, bem como 

porque não consta nos autos comprovante de intimação de outras 

testemunhas, todas arroladas na denúncia.

Designo, por isso, audiência de instrução em continuação para oitiva das 

testemunhas ausentes para o dia 23 (vinte e três) de outubro de 2018, às 

13h30min.

Expeça-se mandado de condução coercitiva para as testemunhas Sergio 

Pereira e Thiago Wellington da Silva Oliveira.

Intimem-se as testemunhas Bianca Pereira Coradini e Heliton José 

Conceição.

Intimem-se as testemunhas arroladas na resposta a acusação Carla 

Cristina Freitas Silva, Alyne Palmeira Dresch de Matos e André Luiz 

Guimarães.

Sai a testemunha Valdir Bruno Engel Junior intimada.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 55019 Nr: 799-73.2014.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALUSTIANO VERÃO ESPÍNDOLA, WAGNER 

RITTER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, c/c § 1º desse 

mesmo dispositivo legal, ambos do Código de Processo Civil, extingo o 

processo sem resolução de mérito, ante o abandono da causa pelo autor 

por mais de 30 (trinta) dias.Custas e despesas processuais, se houver, 

pelo exequente. Sem verba honorária.Preclusa a via recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, 

com as anotações, providências e baixas de estilo.Publicada com a 

inserção no Sistema Apolo. Dispensado o registro da sentença (art. 317, § 

4º, CNGC). Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29053 Nr: 2932-30.2010.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMÃO RODRIGUES DE SOUZA, GESUE 

TANCREDO FIGUEIREDO, WILSON DE SOUZA NARDINI, ELIOMAR GOMES, 

ALTAMIR GIMENES DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 555 de 806



NUNES - OAB:4903, JOSE MARIA MARIANO - OAB:3539-B/MT, VALDIR 

BRUNO ENGEL JUNIOR - OAB:8013/MT

 Vistos etc.

1. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências

a) Solicitem-se informações junto aos juízos deprecados acerca do 

cumprimento das cartas precatórias expedidas às fls. 1.199 e 1.200.

b) Intime-se a defesa do réu Wilson de Souza Nardini para que se 

manifeste acerca da devolução da carta precatória (fl. 1.035/1.041) para 

oitiva da testemunha Wildermersson Ribeiro Cespede.

c) Abra-se vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste no 

feito, especialmente quanto a devolução da carta precatória expedida para 

oitiva da testemunha Neuza Honorato Mota dos Santos (fls. 1.233/1.236).

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 15105 Nr: 253-96.2006.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON LUIZ HENIKA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO TADEU SALCEDO - 

OAB:

 Vistos etc.

1. Retornem os autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 59182 Nr: 866-04.2015.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARDA, JFRDA, ADRIANA DA CRUZ RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA DE SOUZA CAMPOS 

BELO SILVEIRA - OAB:12584/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS EUGENIO - 

OAB:16674/O

 Vistos etc.

1. ABRA-SE vista ao Ministério Público para manifestação, notadamente, 

em relação à petição de fls. 67/70 e 74 e certidões de fls. 74, 80/81.

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 61052 Nr: 2176-45.2015.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WGPS, SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:18655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público.

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 28700 Nr: 2579-87.2010.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOLAR SEBALDO ELY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA 

JUNIOR - OAB:13.224/MT

 Vistos etc.

1. Redesigno a audiência anteriormente marcada, para o dia 31 (trinta e 

um) de julho de 2018, às 13h30min, porquanto da readequação de pauta.

2. Renovem-se as intimações necessárias.

 3. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78984 Nr: 1055-74.2018.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR JOSÉ BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JHANYLEYNE FURLAN SORTI - 

OAB:23741/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos etc.

1. Trata-se de Embargos à Execução opostos por VALDIR JOSÉ BEZERRA 

à Ação de Execução de Alimentos movida contra si por A. S. B. e F. S. B., 

representados por sua genitora Elsa da Silva (autos nº 

1331-47.2014.811.0033, Código 55667), embargando os fatos articulados 

pelas exequentes por negativa geral.

É o relato do essencial. Fundamento e decido.

2. RECEBO os embargos para discussão, posto que, a princípio, não se 

apresentam intempestivos e nem sugerem de chofre intuito 

manifestamente protelatório, sendo que a petição inicial, ainda que numa 

análise perfunctória, não se mostra inepta.

 Deixo de designar audiência de tentativa de conciliação, visto que o 

embargante está em local incerto e não sabido, sendo-lhe nomeada 

curadora especial.

3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) ABRA-SE vista dos autos à Defensoria Pública para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, impugnar os Embargos à Execução (art. 920, I, 

CPC);

b) Transcorrido o prazo, com ou sem apresentação da manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 33060 Nr: 1249-84.2012.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON LUIZ SCOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE OLIVEIRA DA 

SILVA DE MATOS - OAB:8310

 Vistos etc.

1. ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para, em 5 (cinco) dias, 

querendo, manifestar-se sobre o pedido de absolvição sumária escudado 

no princípio da insignificância, formulado na resposta à acusação de fls. 

116/117-verso.

2. Após, conclusos.

Às providências, com urgência, porque se trata de processo afeto a 

metas de julgamentos estabelecidos pelo CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 26564 Nr: 437-13.2010.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:OAB/MT 12.406-A, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Considerando que entre os endereços encontrados através da consulta 

às informações cadastrais disponibilizadas no Sistema Bacenjud, fls. 

138/139, em apenas um deles é possível a remessa de carta, por conter 

endereço completo, defiro parcialmente o pedido constante da petição de 

fl. 142.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Expeça-se carta de citação postal com aviso de recebimento para o 

seguinte endereço: Avenida da Produção, 688W, Bandeirantes, Lucas do 

Rio Verde - MT, com a finalidade de citação do executado.

3. Publique-se e cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010097-45.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR GALDINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

AUTOS N. 8010097-45.2017.8.11.0033 REQUERENTE: CLAUDEMIR 

GALDINO DA SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Visto, Cientifiquem-se as partes do 

retorno dos autos. Após, nada sendo requerido no prazo de 5 (cinco) 

dias, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. São 

José do Rio Claro/MT, 15 de maio de 2015. CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000025-21.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR CAROLINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

AUTOS Nº. 1000025-21.2017.8.11.0033 AUTOR: NADIR CAROLINA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. DESPACHO Visto. Cientifique-se as 

partes do retorno dos autos, nada sendo postulado pelas partes no prazo 

de 5 (cinco) dias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 27 de abril de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-24.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS GASQUES OAB - MT0016011A (ADVOGADO)

MICHELE ACOSTA SILVA OAB - MT23963/O (ADVOGADO)

MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA OAB - PR0019552A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Excelência para manifestar-se, no prazo da Lei, sobre os 

documentos juntados aos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010104-37.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMIR MIRANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

AUTOS N. 8010104-37.2017.8.11.0033 REQUERENTE: JOSEMIR MIRANDA 

DA SILVA REQUERIDO: VIVO S/A DESPACHO Visto, Cientifiquem-se as 

partes acerca do retorno dos autos. Nada sendo requerido em 5 (cinco) 

dias, arquivem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 15 de maio de 

2015. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010102-67.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JACIANE DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

AUTOS N. 8010102-67.2017.8.11.0033 REQUERENTE: JACIANE DOS 

SANTOS SILVA REQUERIDO: OI S/A DESPACHO Visto, Cientifiquem-se as 

partes acerca do retorno dos autos. Nada sendo requerido em 5 (cinco) 

dias, arquivem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 15 de maio de 

2015. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010001-69.2013.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO BRIANTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT0016158A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER ABLAIR ZANDONA (EXECUTADO)

 

AUTOS N. 8010001-69.2013.8.11.0033 REQUERENTE: MARCOS ROBERTO 

BRIANTI REQUERIDO: EDER ABLAIR ZANDONA DESPACHO Visto, 

Analisando os autos, verifico que a parte autora postula pela penhora 

online de valores existente na conta bancária do requerido. Com efeito, 

intime-se o autor para que informe o valor atualizado da dívida. Após, 

concluso para analise do pedido de penhora online. Cumpra-se. São José 

do Rio Claro/MT, 15 de maio de 2015. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Comarca de Vila Rica

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 043/2018-CA - O Doutor Carlos Eduardo de Moraes e Silva, 

MM. Juiz em Substituição e Diretor do Foro, desta Comarca de Vila Rica, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc 

......Considerando a apresentação de Licença por motivo de doença em 

pessoa da família em relação ao periciado JOSÉ MANOEL CARLOS 

GARCIA esposo da servidora KARIN MATTE GARCIA Gestora Judiciária 

Substituta do Juizado Especial, Auxiliar Judiciaria, matrícula 8078, com 

período de afastamento de 90 (noventa) dias, a contar do dia 27/04/2018 a 

25/07/2018.Considerando que a servidora designada para substituição é 

Analista Judiciária; R E S O L V E:1º - RETIFICAR A PORTARIA DE Nº. 

040/2018-CA, somente onde se lê Gestora Judiciária em Substituição, 

fazendo constar GESTORA JUDICIÁRIA;2º - MANTER de forma incólume a 

DESIGNAÇÃO da servidora Maria da Glória Fausto da Silva Aragão, 

Analista Judiciário-Efetiva, matrícula 20580, para exercer a função de 

confiança de Gestora Judiciária no Juizado Especial, a partir do dia 07 de 

maio de 2018, nos termos da portaria de nº 40/2018-CA, publicada em 

14/05/2018, Edição nº. 10254/2018.P. R. Cumpra-se, encaminhando-se 

cópia ao Egrégio Tribunal de Justiça. Vila Rica - MT, 15 de maio de 2018. 

Carlos Eduardo de Moraes e Silva - Juiz Substituto Diretor do Foro

PORTARIA Nº. 044/2018 –CA - O Drº Carlos Eduardo de Moraes e Silva, 

Juiz Substituto Diretor do Foro desta Comarca de Vila Rica, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais... Considerando a servidora 

Evaneide Mota de Souza, Gestora Judiciária do Centro Judiciário de 

Solução de Conflito e Cidadania da Comarca de Vila Rica, matrícula 11856, 

se ausentará desta Comarca para capacitação "Excelência em Ação – 

Excelência em Atendimento" que será realizada na Escola dos Servidores 

em Cuiabá no dia 14/05/2018. Considerando a necessidade da servidora 

finalizar o certificado Digital (token) nessa cidade de Cuiabá/MT no dia 
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15/05/2018, uma vez que nesta cidade e Comarca não disponibiliza tal 

serviço e que a cidade mais próxima que fornece tal procedimento é a 

mais de 600 km;Considerando que não ficou constado que o período de 

substituição deve ser do dia 14 a 16 de maio de 2018.RESOLVE:1º - 

RETIFICAR a portaria de nº. 041/2018-CA, somente no que concerne a 

data e mês de substituição que é de 14 a 16 de maio de 2018; 2º - 

MANTER de forma incólume a DESIGNAÇÃO da servidora ANA MARIA 

FERNANDES DE SOUZA, Analista Judiciária-efetiva, matricula 8581, para 

exercer a função de confiança de Gestora Judiciária do Centro Judiciário 

de Solução de Conflito e Cidadania da Comarca de Vila Rica, nos dias 14 a 

16 de maio de 2018, nos termos da portaria de nº 41/2018-CA, publicada 

em 14/05/2018, Edição nº. 10254/2018.Publique-se, registre-se e 

cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Tribunal de Justiça.Vila Rica - MT, 14 de maio de 2018.Carlos Eduardo 

de Moraes e Silva- Juiz Substituto e Diretor do Foro

2ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65497 Nr: 1236-27.2018.811.0049

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ROSOLIRO EVANGELISTA MARTINS, ELIZABETH DINIZ 

MARTINS SOUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO SERGIO DOS SANTOS 

FERREIRA JUNIOR - OAB:MT/ 12.622

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Recebo os embargos de terceiros; por ora, não vislumbro o alegado 

perigo da demora, razão pela qual indefiro o pedido liminar. Ademais, não 

havendo caução, entendo temerária a concessão da liminar.

 Citem-se, por meio de seus procuradores mediante publicação no Diário 

da Justiça, José Bomfim Alves de Santana (Réu nos autos principais); 

Elizabeth Diniz Martins Souto (Assistente de acusação nos autos 

principais), para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnarem os presentes 

embargos, especificando se tem provas a produzir, sob pena de 

preclusão.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Em seguida, venham-me os autos conclusos.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65505 Nr: 1241-49.2018.811.0049

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: XVADS, MADS, JSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAMILLES WILMA VAZ DA 

SILVA SZARESKI - OAB:22251/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 65505

Vistos.

Considerando que não há nos autos documentos que comprovam a 

relação de parentesco entre os autores e o requerido, intime-se a parte 

autora para juntar Certidão de Nascimento, Procuração e comprovante de 

endereço, no prazo de 10 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 14 de maio de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65483 Nr: 1222-43.2018.811.0049

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRG, KRG, MDCR, KRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHINTHIA MARIA GONÇALVES 

DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, a concessão de tutela antecipada em 

caráter antecedente. CITE-SE o requerido, fazendo constar no mandado 

as advertências do artigo 344 do CPC e que o prazo para contestar é de 

trinta (30) dias e será contado a partir da juntada da precatória aos 

autos.Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, tendo em 

vista o que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que 

expressa o desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, 

CPC.DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, podendo ser revogado a 

qualquer tempo. Intimem-se. Cumpra-se.Vila Rica/MT, 14 de maio de 

2018.Carlos Eduardo de Moraes e SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61633 Nr: 2052-43.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO BRZEZINSKI DA 

CUNHA - OAB:17.208-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CLAUDIO PIRES 

RIBEIRO - OAB:159.951-A, ALTAIR TROVA DE OLIVEIRA - 

OAB:19.882/PR, ANGELICA JACOB D'AMICO - OAB:255.609/SP, 

AQUILES TADEU GUATEMOZIM - OAB:121.377/SP, ARTHUR VINICIUS 

GERCIONI - OAB:253.566/SP, CAROLINA HAMAGUGHI - 

OAB:195.705/SP, DIEGO RODRIGO GRANDIM - OAB:168.825, DIOGO 

ALBANEZE GOMES RIBEIRO - OAB:272.428/SP, EDUARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:255.624/SP, FABIO AUGUSTO ADORNO - 

OAB:208.871/SP, FABIO AUGUSTO CHILO - OAB:221.616/SP, GISELE 

VICENTE DE SOUZA - OAB:137.472/SP, INDIANARA MOREIRA GOMES - 

OAB:281.147/SP, JORGE LUIZ DE CARVALHO DANTAS JÚNIOR - 

OAB:27.635/PE, LILIANE CRISTINA CUNHA SMARGIASSE - 

OAB:207.147/SP, LUCIO BATISTA MARTINS - OAB:46.418/PR, LUIZ 

FELIPE PINTO LIMA GRAZIANO - OAB:220932, MATHEUS THIAGO 

SANTIN - OAB:55.363/RS, MONICA VALERIA CORDEIRO LIMA - 

OAB:8.918-B/MT, RICARDO FERREIRA DA SILVA - OAB:180.121/SP, 

RODRIGO LUIZ HENRIQUE SIMÕES - OAB:221.474/SP, TELLYSON DA 

SILVA TELES JUNIOR - OAB:14.115/PA

 Vistos.Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, entendo oportuno e conveniente 

neste momento a realização de audiência de conciliação (NCPC, art.139, 

VI). Com efeito, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 29 

de junho de 2018, às 12:00 horas (horário de Cuiabá/MT).Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

Ressalto que a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Caso ambas as 

partes venham, prévia e expressamente, manifestar o desinteresse na 

composição consensual ou reste frustrada a tentativa de 

conciliação/mediação, a audiência designada será mantida e convertida 

em convocação do juiz para comparecimento pessoal das partes, a fim de 

serem inquiridas sobre os fatos da causa, hipótese em que não incidirá a 

pena de confesso (NCPC, art.139, VIII). Ainda sobre a hipótese de restar 

frustrada a tentativa de composição consensual, na mesma audiência 

ocorrerá o saneamento do feito, devendo as partes especificar as provas 

que pretendem produzir, podendo ainda estipular mudanças no 

procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar 

sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais (NCPC, 

art.190).Quanto ao pedido de tutela antecipada, em cognição sumária, as 

provas que acompanham a exordial não me convenceram da alegada 

urgência, ou seja, de que, caso a medida não seja deferida, o Requerente 

poderá sofrer danos de difícil reparação. Portanto, indefiro, por ora, o 
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pedido de concessão de liminar, sem prejuízo nova apreciação em caso 

de alteração do quadro fático exposto na inicial.Dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público para ciência da data da audiência e intervenção no feito 

como fiscal da ordem jurídica.Intimem-se. Cumpra-se.Vila Rica,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 57613 Nr: 2773-29.2016.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI SOUZA PESSOA, TEREZINHA LINHARES 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT

 Vistos.

Considerando a notícia do falecimento da ré TEREZINHA LINHARES DA 

SILVA (Certidão de Óbito de fl. 192), bem como a manifestação ministerial 

de fl. 204, DECLARO extinta a punibilidade da ré TEREZINHA LINHARES DA 

SILVA, com fundamento no artigo 107, inciso I, do Código Penal. Com 

efeito, atualize-se a capa dos autos.

Considerando que o réu DAVI SOUZA PESSOA deixou de comparecer à 

audiência do dia 27/03/2018 (Termo de fl.219) da qual foi devidamente 

intimado por mais de uma vez (certidões de fls. 202 e 214), decreto a 

revelia do réu, nos termos do artigo 367 do CPP.

 Considerando que foi expedido mandado de condução coercitiva da 

testemunha Maxsoel Pinto Araújo e que não consta dos autos certidão 

informando a razão do não cumprimento dessa diligência, intime-se o 

Oficial de Justiça que recebeu o mandado para certificar o ocorrido no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Considerando que o Ministério Público desistiu da oitiva das testemunhas 

Lorana Belarmino dos Santos, Ireneide Vieira e Devacir Ferreira da Silva 

(manifestação de fl. 204) e que a Defensoria Pública na defesa prévia (fl. 

127) requereu a inquirição das mesmas testemunhas, intime-se a defesa 

para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar endereço dessas 

testemunhas..

 Cumpridas as determinações acima, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 15 de maio de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 38100 Nr: 538-68.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu desarquivamento, no prazo de 05 dias, sob pena 

de estorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37802 Nr: 418-25.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euvânia Barbosa Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu desarquivamento, no prazo de 05 dias, sob pena 

de estorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37360 Nr: 187-95.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDIR RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Municipal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu desarquivamento, no prazo de 05 dias, sob pena 

de estorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 55175 Nr: 824-41.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE IDALINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAERTE DE JESUS SERAFIM FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 55175

DECISÃO/INDEFERIMENTO TUTELA DE URGÊNCIA.

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Reparação de Danos com Pedido de Tutela de 

Urgência interposta por IVONETE IDALINO DOS SANTOS, em face de 

ALAERTE DE JESUS SERAFIM FILHO.

Em síntese, alega o requerente que o veículo de propriedade do requerido 

colidira com o seu, conforme boletim de ocorrência.

Aduz o autor que o acidente se deu por culpa exclusiva do requerido, e 

que diante disso, tentou entrar em contato com o requerido diversas 

vezes, mas não obteve êxito.

A inicial veio acompanhada de documentos (ref. 02).

É o relatório. DECIDO

I – DOS REQUISITOS DA PETIÇÃO DA INICIAL

O art. 319 do NCPC dispõe quais são os requisitos da petição inicial, desta 

forma vejo que os mesmos encontram-se presentes.

II – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”.

Neste sentido, a Lei nº 1.060 /50, em seu artigo 5º, caput, ressalva ao 

magistrado a possibilidade de afastar o benefício da justiça gratuita 

quando não forem cumpridos os requisitos legais e estiverem presentes 

fortes elementos capazes de contrariar a alegada presunção.

 No caso em análise a parte autora não conseguiu demonstrar a sua 

hipossuficiência cingindo-se em pleitear a gratuidade da justiça. Tal 

alegação, por si só, não garante a aptidão de justificar a concessão do 

benefício.

 Sendo assim, intime-se a requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceder ao recolhimento das taxas judiciárias ou comprovar a sua 

condição de hipossuficiente, sob pena de arquivamento dos autos.

III– DA TUTELA ANTECIPADA

 Registro, inicialmente, que o artigo 300 e seguintes do NCPC estabelece 

que o juiz poderá conceder os efeitos da tutela pretendida no pedido 

inicial, desde que, exista prova inequívoca, se convença da 

verossimilhança da alegação, e haja fundado receio de dano irreparável 

ou de difícil reparação, ou fique caracterizado o abuso de direito de 
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defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.

Ao compulsar os autos, não vislumbro a presença de todos os 

pressupostos legais da tutela assecuratória alvitrada, senão vejamos.

No caso em análise restou evidenciado a probabilidade do direito, uma vez 

que a requerente fora prejudicada, conforme documentos acostados, 

quais sejam, boletim de ocorrência, orçamento do conserto do veículo, e 

fotos do veículo após a colisão.

 No entanto, quanto ao perigo da demora entendo que o mesmo não se 

encontra caracterizado na presente, haja vista que não se comprovou nos 

autos a existência de risco do requerido se desfazer de seus bens, não 

havendo que se falar em dano irreparável ou de difícil reparação, nem o 

abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

formulado pelo autor, posto que ausente os requisitos necessários para 

sua concessão.

IV – DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

 Tendo em vista a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania nesta Comarca, bem como analisando o objeto dos presentes 

autos, nos termos do art. 334 do Novo Código de Processo Civil, remeto o 

presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar às partes e seus advogados 

a se fazerem presentes na Sessão de Mediação/Conciliação a ser 

designada pela Gestora do Centro.

Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no art. 334 e parágrafos, do NCPC.

Cite-se a parte requerida e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência acompanhada de seus respectivos advogados.

Ao ser citada, a parte ré deverá ser cientificada de que o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência 

de conciliação frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou demais casos previstos em lei.

Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o art. 335 e 

incisos, do NCPC.

Decorrido o prazo para apresentação de contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para manifestação 

em 10 (dez) dias.

Havendo acordo, volvam-me conclusos para deliberações.

Às providências. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37299 Nr: 163-67.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adinnan Rosa Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu desarquivamento, no prazo de 05 dias, sob pena 

de estorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37871 Nr: 446-90.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcolina Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Municipal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu desarquivamento, no prazo de 05 dias, sob pena 

de estorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37195 Nr: 101-27.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Carmo Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu desarquivamento, no prazo de 05 dias, sob pena 

de estorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37423 Nr: 237-24.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUAIL BATISTA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu desarquivamento, no prazo de 05 dias, sob pena 

de estorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37232 Nr: 127-25.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivo Ferreira Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu desarquivamento, no prazo de 05 dias, sob pena 

de estorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 39216 Nr: 911-02.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euda Alves Calças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu desarquivamento, no prazo de 05 dias, sob pena 

de estorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 55604 Nr: 942-17.2018.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guido Schmidt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 
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OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO 

DO BRASIL S.A. em face de GUIDO SCHMIDT, todos qualificados nos 

autos.

 Cite-se e intime-se o devedor para, no prazo de 3 (três) dias, pagar ou 

nomear bens à penhora, sob pena de serem penhorados, tantos bens 

quantos bastem para satisfação integral do crédito exequendo, acrescido 

dos encargos legais, observando-se em caso de bens imóveis o disposto 

pelos artigos 844 e 845, §1º, do NCPC.

Conste-se no mandado a prerrogativa de oferecer embargos à execução 

no prazo de 15 (quinze) dias, a contar-se na forma prevista pelo art. 915 

do NCPC.

Não encontrando o executado, o oficial de justiça deverá arrestar tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, procedendo, em seguida, 

nos termos do parágrafo único do art. 830 do NCPC.

 Nos termos do art. 827 do NCPC, arbitro os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da execução. Em caso de pagamento integral no prazo 

de 03 (três) dias a verba honorária será reduzida à metade.

Defiro desde já o cumprimento nos moldes facultados pelo art. 212, §2º do 

NCPC, caso haja necessidade.

Vale a presente decisão como Mandado de Citação/Intimação do 

executado.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54579 Nr: 579-30.2018.811.0035

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelita Rodrigues da Silva Amorim, ANNE 

CAROLINE ALVES FREIER GIRARDELLO, Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem para cancelar o despacho de ref.08. No entanto, 

mantenho a audiência anteriormente aprazada no CEJUSC. Consignando 

que o prazo para embargos se iniciará da audiência de conciliação 

frustrada.

Trata-se de Ação Monitória proposta por BANCO DO BRASIL S.A. em face 

de ANGELITA RODRIGUES DA SILVA AMORIM, todos qualificados nos 

autos.

 Colacionou-se aos autos petitório da parte autora pugnando pela 

adequação da via eleita para a Ação de Execução de Título Extrajudicial. 

(ref.05)

É o relatório. Decido.

Defiro à petição do autor no que se refere a adequação da via eleita ao 

meio processual mais célere, qual seja, Ação de Execução de Título 

Extrajudicial, independente da oitiva dos requeridos, porquanto o pedido 

fora realizado antes da citação destes.

Desse modo, citem-se e intimem-se os devedores para, no prazo de 3 

(três) dias, pagar ou nomear bens à penhora, sob pena de serem 

penhorados, tantos bens quantos bastem para satisfação integral do 

crédito exequendo, acrescido dos encargos legais, observando-se em 

caso de bens imóveis o disposto pelos artigos 844 e 845, §1º, do NCPC.

Conste-se no mandado a prerrogativa de oferecer embargos à execução 

no prazo de 15 (quinze) dias, a contar-se na forma prevista pelo art. 915 

do NCPC.

Não encontrando os executados, o oficial de justiça deverá arrestar 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução, procedendo, em 

seguida, nos termos do parágrafo único do art. 830 do NCPC.

 Nos termos do art. 827 do NCPC, arbitro os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da execução. Em caso de pagamento integral no prazo 

de 03 (três) dias a verba honorária será reduzida à metade.

Defiro desde já o cumprimento nos moldes facultados pelo art. 212, §2º do 

NCPC, caso haja necessidade.

Vale a presente decisão como Mandado de Citação/Intimação do 

executado.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 49728 Nr: 1941-04.2017.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DA SILVA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Alto Garças-MT - OAB:

 DESPACHO.

Vistos etc.

 Visando à melhor adequação da pauta, redesigno a audiência de 

instrução e julgamento anteriormente designada para o dia 19/07/2018, às 

15h00min.

Cumpra-se, expedindo o necessário. Intime-se o MPE e as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54360 Nr: 507-43.2018.811.0035

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Fidencio Nunes Schindler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Monitória proposta por BANCO DO BRASIL S.A. em face 

de ANA FIDENCIO NUNES SCHINDLER, todos qualificados nos autos.

 Colacionou-se aos autos petitório da parte autora pugnando pela 

adequação da via eleita para a Ação de Execução de Título Extrajudicial. 

(ref.08)

É o relatório. Decido.

Defiro à petição do autor no que se refere a adequação da via eleita ao 

meio processual mais célere, qual seja, Ação de Execução de Título 

Extrajudicial, independente da oitiva dos requeridos, porquanto o pedido 

fora realizado antes da citação destes.

Desse modo, citem-se e intimem-se os devedores para, no prazo de 3 

(três) dias, pagar ou nomear bens à penhora, sob pena de serem 

penhorados, tantos bens quantos bastem para satisfação integral do 

crédito exequendo, acrescido dos encargos legais, observando-se em 

caso de bens imóveis o disposto pelos artigos 844 e 845, §1º, do NCPC.

Conste-se no mandado a prerrogativa de oferecer embargos à execução 

no prazo de 15 (quinze) dias, a contar-se na forma prevista pelo art. 915 

do NCPC.

Não encontrando os executados, o oficial de justiça deverá arrestar 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução, procedendo, em 

seguida, nos termos do parágrafo único do art. 830 do NCPC.

 Nos termos do art. 827 do NCPC, arbitro os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da execução. Em caso de pagamento integral no prazo 

de 03 (três) dias a verba honorária será reduzida à metade.

Defiro desde já o cumprimento nos moldes facultados pelo art. 212, §2º do 

NCPC, caso haja necessidade.

Vale a presente decisão como Mandado de Citação/Intimação do 

executado.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 53725 Nr: 276-16.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Candida de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. [...]VI – DA CONTESTAÇÃOCom a juntada do laudo cite-se o 

requerido para que esse apresente contestação, no prazo de 15 (quinze 

dias).Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo 

preliminares, vista ao autor para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAISServe a presente decisão como ofício 

para encaminhamento do processo à Procuradoria do INSS, nos termos do 

art. 188 do CPC.Cumpra-se, expedindo o necessário. LENER LEOPOLDO 

DA SILVA COELHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 55415 Nr: 869-45.2018.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Cesar Passinato Amorim, Angelita 

Rodrigues da Silva Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:OAB/MT 12.560/O, MARCELO ALVARO 

CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO DE 

ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO 

DO BRADESCO S.A. em face de FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM 

e ANGELITA RODRIGUES DA SILVA AMORIM, todos qualificados nos 

autos.

 Cite-se e intime-se o devedor para, no prazo de 3 (três) dias, pagar ou 

nomear bens à penhora, sob pena de serem penhorados, tantos bens 

quantos bastem para satisfação integral do crédito exequendo, acrescido 

dos encargos legais, observando-se em caso de bens imóveis o disposto 

pelos artigos 844 e 845, §1º, do NCPC.

Conste-se no mandado a prerrogativa de oferecer embargos à execução 

no prazo de 15 (quinze) dias, a contar-se na forma prevista pelo art. 915 

do NCPC.

Não encontrando o executado, o oficial de justiça deverá arrestar tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, procedendo, em seguida, 

nos termos do parágrafo único do art. 830 do NCPC.

 Nos termos do art. 827 do NCPC, arbitro os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da execução. Em caso de pagamento integral no prazo 

de 03 (três) dias a verba honorária será reduzida à metade.

Defiro desde já o cumprimento nos moldes facultados pelo art. 212, §2º do 

NCPC, caso haja necessidade.

Vale a presente decisão como Mandado de Citação/Intimação do 

executado.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54505 Nr: 553-32.2018.811.0035

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sylvio Schindler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Monitória proposta por BANCO DO BRASIL S.A. em face 

de SYLVIO SCHINDLER, todos qualificados nos autos.

 Colacionou-se aos autos petitório da parte autora pugnando pela 

adequação da via eleita para a Ação de Execução de Título Extrajudicial. 

(ref.07)

É o relatório. Decido.

Defiro à petição do autor no que se refere a adequação da via eleita ao 

meio processual mais célere, qual seja, Ação de Execução de Título 

Extrajudicial, independente da oitiva dos requeridos, porquanto o pedido 

fora realizado antes da citação destes.

Desse modo, citem-se e intimem-se os devedores para, no prazo de 3 

(três) dias, pagar ou nomear bens à penhora, sob pena de serem 

penhorados, tantos bens quantos bastem para satisfação integral do 

crédito exequendo, acrescido dos encargos legais, observando-se em 

caso de bens imóveis o disposto pelos artigos 844 e 845, §1º, do NCPC.

Conste-se no mandado a prerrogativa de oferecer embargos à execução 

no prazo de 15 (quinze) dias, a contar-se na forma prevista pelo art. 915 

do NCPC.

Não encontrando os executados, o oficial de justiça deverá arrestar 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução, procedendo, em 

seguida, nos termos do parágrafo único do art. 830 do NCPC.

 Nos termos do art. 827 do NCPC, arbitro os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da execução. Em caso de pagamento integral no prazo 

de 03 (três) dias a verba honorária será reduzida à metade.

Defiro desde já o cumprimento nos moldes facultados pelo art. 212, §2º do 

NCPC, caso haja necessidade.

Vale a presente decisão como Mandado de Citação/Intimação do 

executado.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54695 Nr: 624-34.2018.811.0035

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleiton Rezende de Novais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlan Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAKSON RICARDO FREIER - 

OAB:13420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. IV – DAS DISPOSIÇÕES FINAISFicam as partes intimadas de 

que deverão manter os seus endereços atualizados, ainda que a 

modificação seja temporária, presumindo-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante nos autos (art. 274, § único do NCPC).Em 

busca da celeridade processual e em atenção ao art. 188 do NCPC, serve 

a presente decisão como mandado de citação que vai acompanhado da 

inicial. Cumpra-se.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 5174 Nr: 460-26.2005.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Filomena Dionizio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO.

Vistos

 Considerando petição de ref.16, HOMOLOGO o cálculo apresentado pelo 

Executado na data 03/02/2015, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos.

Retifique-se na distribuição, alterando-se para cumprimento de sentença.

Requisite-se o pagamento do valor pleiteado ao Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª região mediante expedição de RPV – Requisição de 
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Pequeno Valor, consoante dispõe no artigo 535, §3º, NCPC.

IV - Às providências.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46215 Nr: 168-21.2017.811.0035

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Fraga da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu prosseguimento, mormente em relação à certidão 

de oficial de justiça de REF. 35.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 53362 Nr: 112-51.2018.811.0035

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFdM, MFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FNM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, RENAN ARAÚJO GOUVEIA MARTINS - 

OAB:22053/MT., Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre a carta precatória de REF. 10, com diligência negativa de 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37505 Nr: 290-05.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Verônica da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos às partes para que se 

manifestem acerca de seu retorno da Instância Superior, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54117 Nr: 396-59.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gelsino Soares de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste em réplica à Contestação de REF. 11.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54355 Nr: 505-73.2018.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE ARGUELLO TRISTÃO, 

WILKER JHONYTANN RIBEIRO DA SILVA, VANDERSON PEREIRA DE 

SOUZA, BRUNO DE MOURA AMANCIO, VINICIUS ALVES CORREIA 

BARZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Alto Garças-MT - OAB:, JOÃO FAUSTINO NETO - 

OAB:10364-A

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito aos patronos dos denunciados 

para intimá-los do inteiro teor da decisão de Ref.70, em especial da 

designação de audiência para dia 28/06/2018 às 13h:30min

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 45595 Nr: 1892-94.2016.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kelle Aparecida Almeida dos Santos, Rafael 

Rezende Rodrigues, Izabel Rodrigues Pereira, MARCOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN BRUNO GARCIA DE 

LIMA - OAB:22596/O, Alcir Oliveira da Silva - OAB:1577-A/MT, ALINE 

PEREIRA FERREIRA - OAB:OAB/GO 43-798, Defensoria Pública da 

Comarca de Alto Garças-MT - OAB:, NELSON OLIVEIRA BATISTA - 

OAB:OAB/MT 19.423-A

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos aos réus acerca do 

dispositivo final da r. sentença, a saber: Logo, ante o reconhecimento da 

circunstância judicial negativa referente à gravidade das consequências 

do crime, eis que a prática delituosa ocasionara a morte da vítima, 

imperioso determinar a fixação do regime mais gravoso para o início do 

cumprimento de pena dos réus. Assim, em consonância ao art. 33, § 3º do 

CP, DETERMINO o REGIME FECHADO para início do cumprimento de pena 

dos reús RAFAEL REZENDE RODRIGUES, KELLE APARECIDA ALMEIDA 

DOS SANTOS, MARCOS DOS SANTOS, e IZABEL RODRIGUES PEREIRA. 

5.DAS DETERMINAÇÕES GERAIS:5.1 – DO DIREITO DE RECORRER EM 

LIBERDADEPor remanescerem íntegros todos os requisitos da prisão 

preventiva, os quais utilizo como razão de decidir (fundamentação per 

relationem), não concedo o direito do réu RAFAEL REZENDE RODRIGUES 

de recorrer em liberdade. EXPEÇA-SE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. 

Quanto aos demais acusados KELLE APARECIDA ALMEIDA DOS 

SANTOS, MARCOS DOS SANTOS, e IZABEL RODRIGUES PEREIRA, tendo 

em vista que os réus estão em liberdade, deverão assim permanecer.5.2

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 40975 Nr: 1644-65.2015.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON ALVES DA GUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Alto Garças-MT - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

JUÍZO DA VARA ÚNICA

 EDITAL DE PAUTA DE JULGAMENTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI (CPP, ART. 

432)

O(A) Doutor(a) Lener Leopoldo da Silva Coelho, Juiz(a) de Direito e 

Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Alto Garças - MT, na forma 

da lei, etc.

F A Z S A B E R , a todos quanto o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que a pauta para o julgamento pelo Tribunal Popular 

do Júri , na sessão extraordinária DO MÊS DE JULHO, com início previsto 

para o dia 20/07/2018 às 08:30 horas, é a seguinte, ficando, contudo, 

sujeita a modificações posteriores em virtude de outros feitos que fiquem 

concluídos para o julgamento:

 DATA DADOS DO PROCESSO

20/07/2018 Ação Penal de Competência do Júri n. 1644-65.2015.811.0035

 08:30 Horas Autor: MPE

 Réu: GERSON ALVES DA GUIA

 Advogado: Defensoria Pública/MT

 Vítima: KLEBER PEREIRA DA SILVA

Eu, Gerson Nunes dos Santos, que o digitei.

Alto Garças - MT, 15 de maio de 2018.

Lener Leopoldo da Silva Coelho
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Juiz(a) Presidente do Tribunal do Júri

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50983 Nr: 2533-48.2017.811.0035

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DOS SANTOS SILVA, Uliides 

Lourenço Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jakson Ricardo Freier - 

OAB:13.420/MT

 DESPACHO.

Vistos, etc.

Abra-se vista dos autos à defesa do denunciado para que se manifeste 

acerca do petitório apresentado pelo MPE referente a desistência da oitiva 

da testemunha Felipe Santos Buglio. Havendo aquiescência, abra-se vista 

as partes para apresentação sucessiva de alegações finais, no prazo de 

10 (dez) dias.

Em seguida, conclusos para sentença.

Às providências.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46930 Nr: 495-63.2017.811.0035

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE IONDAS LIMA DE ANDRADE 

- OAB:22889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos etc.

 Visando à melhor adequação da pauta, redesigno a audiência de 

instrução e julgamento anteriormente designada para o dia 26/07/2018, às 

10h00min.

Cumpra-se, expedindo o necessário. Intime-se o MPE e as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 35457 Nr: 1310-65.2014.811.0035

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, LPdS, DBdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLMdF, CPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Florestan Berestinas - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos etc.

Cite-se a requerida BRUNA LANARA MOURA DE FREITAS por edital.

No mais, certifique-se ausencia de contestação do requerido Cláudio 

Pereira da Silva.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 45595 Nr: 1892-94.2016.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kelle Aparecida Almeida dos Santos, Rafael 

Rezende Rodrigues, Izabel Rodrigues Pereira, MARCOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN BRUNO GARCIA DE 

LIMA - OAB:22596/O, Alcir Oliveira da Silva - OAB:1577-A/MT, ALINE 

PEREIRA FERREIRA - OAB:OAB/GO 43-798, Defensoria Pública da 

Comarca de Alto Garças-MT - OAB:, NELSON OLIVEIRA BATISTA - 

OAB:OAB/MT 19.423-A

 [...]Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, e condeno os réus 

RAFAEL REZENDE RODRIGUES, vulgo “DJ Rafael Rezende”, KELLE 

APARECIDA ALMEIDA DOS SANTOS, vulgo “Kelle Belas Coxas”, MARCOS 

DOS SANTOS, vulgo “Quebra Chave” e IZABEL RODRIGUES PEREIRA, 

como incursos nas penas do art. 157, §2º, II, do CP c/c art. 29, § 2º, 

ambos do CP.[...].P.R.I.CLENER LEOPOLDO DA SILVA COELHOJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 53373 Nr: 119-43.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Damer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB CORRETORA DE SEGUROS E 

ADMINISTRADORA DE BENS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Celso Bignardi - 

OAB:3561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA, proposta por MARCELO DAMER, em 

desfavor de BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE 

BENS S/A, ambos qualificados nos autos.

I – DOS REQUISITOS DA PETIÇÃO DA INICIAL

O art. 319 do NCPC dispõe quais são os requisitos da petição inicial, desta 

forma vejo que os mesmos encontram-se presentes.

II– DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

 Tendo em vista a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania nesta Comarca, bem como analisando o objeto dos presentes 

autos, nos termos do art. 334 do Novo Código de Processo Civil e diante 

da manifestação de interesse na auto composição da parte requerente 

remeto o presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar às partes e seus 

advogados a se fazerem presentes na Sessão de Mediação/Conciliação a 

ser designada pela Gestora do Centro.

Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no art. 334 e parágrafos, do NCPC.

Cite-se a parte requerida e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência acompanhada de seus respectivos advogados.

Ao ser citada, a parte ré deverá ser cientificada de que o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência 

de conciliação frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou demais casos previstos em lei.

Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o art. 335 e 

incisos, do NCPC.

Decorrido o prazo para apresentação de contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para manifestação 

em 10 (dez) dias.

Havendo acordo, volvam-me conclusos para deliberações.

Às providências. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 55408 Nr: 866-90.2018.811.0035

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gildean Nunes de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. II – DO PARCELAMENTONo prazo para embargos, 
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reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta 

por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de 

advogado, os executados poderão requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês.Caso os executados 

proponham o parcelamento, intime-se o exequente para manifestar-se 

sobre o preenchimento dos pressupostos descritos no art. 916 do 

NCPC.Após, conclusos para apreciação do requerimento.Destaco que 

enquanto não apreciado o requerimento, os executados deverão depositar 

as parcelas vincendas, facultado ao exequente seu levantamento.IV – 

DAS DISPOSIÇÕES FINAISFicam as partes intimadas de que deverão 

manter os seus endereços atualizados, ainda que a modificação seja 

temporária, presumindo-se válidas as intimações dirigidas ao endereço 

constante nos autos (art. 274, § único do NCPC).Em busca da celeridade 

processual e em atenção ao art. 188 do NCPC, serve a presente decisão 

como mandado de citação que vai acompanhado da inicial. 

Cumpra-se.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 55427 Nr: 874-67.2018.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDEAN N DE ALMEIDA - ME, Temístocles 

Nunes de Almeida, Cândida Maria de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO 

DO BRASIL S.A. em face de GILDEAN NUNES DE ALMEIDA e OUTROS, 

todos qualificados nos autos.

 Cite-se e intime-se o devedor para, no prazo de 3 (três) dias, pagar ou 

nomear bens à penhora, sob pena de serem penhorados, tantos bens 

quantos bastem para satisfação integral do crédito exequendo, acrescido 

dos encargos legais, observando-se em caso de bens imóveis o disposto 

pelos artigos 844 e 845, §1º, do NCPC.

Conste-se no mandado a prerrogativa de oferecer embargos à execução 

no prazo de 15 (quinze) dias, a contar-se na forma prevista pelo art. 915 

do NCPC.

Não encontrando o executado, o oficial de justiça deverá arrestar tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, procedendo, em seguida, 

nos termos do parágrafo único do art. 830 do NCPC.

 Nos termos do art. 827 do NCPC, arbitro os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da execução. Em caso de pagamento integral no prazo 

de 03 (três) dias a verba honorária será reduzida à metade.

Defiro desde já o cumprimento nos moldes facultados pelo art. 212, §2º do 

NCPC, caso haja necessidade.

Vale a presente decisão como Mandado de Citação/Intimação do 

executado.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 13016 Nr: 224-98.2010.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Ido Rudi Trentini, Edemir Trentini, Anita 

Trentini, Espólio de Osvino Trentini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ANDRADE SOARES 

GUSMAO - OAB:33327, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para 

manifestar-se acerca do cumprimento da determinação de fl.161 

consistente na apresentação pelo Requerido dos contratos de Cédula de 

Produto Rural firmado entre as partes e planilhas de evolução de saldo 

devedor relativas aos contratos discutidos nos autos(juntada de 

fls.164/187).

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36594 Nr: 251-94.2016.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito Rura do Sul de Mato Grosso - 

SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZULMIRA BARBOSA ME (KAYABI PALACE 

HOTEL), ZULMIRA BARBOSA PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 36594

Inicialmente:

1) Ao Sr. Gestor para que certifique se houve ou não a interposição de 

embargos à execução;

2) Caso negativo, HOMOLOGO o Laudo de Avaliação de fls. 99/101 

apresentado pelo Oficial de Justiça.

3) Intime-se a parte executada sobre o pedido de adjudicação do bem 

penhorado (fls. 116/120), cumprindo o determinado no artigo 876, §1º do 

CPC.

Ante a manifestação do exequente de fls. 132/136, informando que o 

executado liquidou parcialmente a dívida exequenda, cedendo as cotas 

capitais que possuíam junto a Cooperativa exequente no valor de 

R$34.779,01 (trinta e quatro mil setecentos e setenta e nove reais e um 

centavo), DETERMINO a intimação da parte exequente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, proceder a atualização do débito e, requerer o que de 

direito no prosseguimento do feito.

Alto Taquari, 15 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 42072 Nr: 1128-97.2017.811.0092

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Andre da Silva 

Barbosa - OAB:5049/O-MT

 ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar 

o réu ao pagamento do valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) das 

despesas extraordinárias com saúde (médica, hospitalar, medicamento e 

odontológica) e material escolar em favor da autora, mediante 

comprovação da necessidade, a partir da citação, sem prejuízo da pensão 

alimentícia já estipulada nos autos Código 21986. Fica resolvido o mérito da 

causa, nos termos do art. 487, I, do CPC.Condeno o réu no pagamento das 

despesas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais), ficando a exigência suspensa por ser beneficiário da 

JUSTIÇA GRATUITA. Arbitro honorários em favor do advogado nomeado 

para defender os interesses da autora no valor equivalente a 3 (três) 

URH’s, a serem custeados pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a 

respectiva certidão.Após o trânsito em julgado, arquivem-se. P.I.Alto 

Taquari/MT, 14 de maio de 2018.Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 38432 Nr: 1202-88.2016.811.0092

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: Luceni Mundim dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILTON RODRIGUES DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 38432

 DESIGNO audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento, para o dia 25 

de julho de 2018 às 12:30min (MT).

INTIMEM-SE as partes para comparecerem à audiência. As testemunhas 

deverão comparecer independentemente de intimação.

Ciência ao Ministério Público.

Alto Taquari/MT, 15 de maio de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36696 Nr: 290-91.2016.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES SÃO BENTO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor Cezar Priori, Tania Janete Priori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Armando Chaves de Morais 

- OAB:4.915, Armando Chaves de Morais - OAB:4.915-GO, Lucas 

Prado de Morais - OAB:39.433

 Cód. 36696

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se 

sobre a certidão de fl. 238.

Alto Taquari/MT, 15 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33315 Nr: 1020-73.2014.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Omni S/A - Credito Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELICE DE SOUZA ARAGAO MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pasquali Parise e Gasparini 

Junior - OAB:4.752/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a determinação constante às fls. 35, que serve 

a presente para fins de intimar a parte requerente, por meio de seu 

procurador, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolha os valores 

necessários à diligência do Oficial de Justiça, sob pena de extinção do 

processo, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo 

Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46434 Nr: 354-33.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCC, CECS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE ANDREIA CERANTES 

ANCHIETA - OAB:215456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 -MT

 Cód. 46434

Diante da manifestação do requerido, justificando o não comparecimento à 

audiência de conciliação designada para o dia 11/05/2018 (fls.37/38), 

determino novamente a remessa deste feito ao Centro de Conciliação, 

para designação de sessão de conciliação/mediação, presidida por 

conciliador/mediador devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Alto Taquari/MT, 15 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 18519 Nr: 371-84.2009.811.0092

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Carlos de Melo Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joelcio Vilela de Carvalho, Daubenides Silva de 

Paula Vilela, Nilza Vieira Barbosa, Alberto Prado dos Santos, Rosangela 

Alves dos Santos, Geraldo Prado de Carvalho, Elza Vilela de Carvalho, 

Mariana Prado de Souza, Ricardo Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Pivatto - OAB:9.545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neide Aparecida Gazolla de 

Oliveira - OAB:167377/SP, Washington Rodrigues de Oliveira - 

OAB:21885 GO

 DESPACHO: I – Homologo a desistência das testemunhas da parte autora. 

II – Aguarde-se o retorno das precatórias expedidas as fls. 349-350. III – 

Com o retorno, intimem-se as partes para apresentação dos memoriais 

finais. Saem os presentes intimados. Nada mais havendo a consignar, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36224 Nr: 110-75.2016.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filhho - 

OAB:4.482 OAB/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 36224

Indefiro o pedido de fls. 106/108.

Não cabe na Ação de Busca e Apreensão a realização de consulta via 

BACENJUD, INFOJUD E RENAJUD com a finalidade de se localizar 

eventuais valores disponíveis em conta bancária, bem como bens em 

nome do devedor antes de sua conversão em Ação de Execução.

Logo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se no prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Alto Taquari/MT, 15 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 40623 Nr: 291-42.2017.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VIERIA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rhapael Salles Scutti - TERCEIROS, AUREO 

APARECIDO SCUTTI, MARILDA SALLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDELINO GARCIA DE 

OLIVEIRA - OAB:5971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód.40623

Diante do petitório de fls. 116/118, intimem-se as partes para, no prazo de 

05 (cinco) dias, se manifestarem.

 Alto Taquari/MT, 15 de maio de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 18913 Nr: 878-45.2009.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton Donizetti Ferreira 

Cerantes - OAB:14255-MT, Luis Henrique Vazo - OAB:SP-226998, 

Ricardo Alexandre Tortorelli - OAB:180.242/SP

 SENTENÇA: André Garófalo Leão ingressou com AÇÃO DE ALIMENTOS 

em face de Jacson Lopes Leão alegando que cursa o segundo ano da 

faculdade de Agronomia, tendo despesas com aluguel e pessoais, além da 

mensalidade do curso superior. Alegou ainda que o réu é advogado com 

rendimentos superiores a 10.000,00 mensais. Ao final, requereu a 

condenação do réu no pagamento de alimentos no valor mensal 

correspondente a 5 salários mínimos, até a conclusão do curso superior. 

Foi proferida sentença de procedência, com base na revelia (fls. 30-35). O 

réu compareceu nos autos para alegar a nulidade da citação (fls. 61-74). 

Foi proferida decisão anulando os atos processuais desde a citação (fls. 

104 e vº) e designando audiência de conciliação, instrução e julgamento. 

Conciliação infrutífera ante a ausência da parte autora. O réu contestou o 

pedido, suscitando preliminar de prescrição e requerendo a improcedência 

do pedido, argumentando que o autor já concluiu o curso superior. O 

advogado da parte autora impugnou a contestação. As partes requereram 

o julgamento antecipado da lide, manifestando desinteresse na produção 

de outras provas. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, rejeito a preliminar de 

prescrição suscitada pelo réu na contestação, uma vez que o direito de 

pleitear alimentos é imprescritível. Apenas a execução daqueles já fixados 

é passível de prescrição, o que não é o caso dos autos, haja vista 

tratar-se de ação de alimentos. No mérito, entendo estar configurada a 

situação prevista no art. 355, I, do NCPC, sendo o caso de julgamento 

antecipado do mérito. Pois bem, embora a ação tenha sido ajuizada no ano 

de 2009, por questões processuais o feito foi anulado desde a citação. 

Conforme cópia do Diploma juntado nos autos, o autor concluiu a 

faculdade no dia 06/06/2013. Como é sabido, a pensão alimentícia para 

filho maior e capaz somente é devido se demonstrada a sua real 

necessidade, o que não ocorre nos presentes autos, pois o autor já 

concluiu o curso superior há quase cinco anos. Assim, entendo que neste 

momento o autor não faz jus ao recebimento de pensão alimentícia do pai, 

o que não impede novo pedido em momento posterior, caso demonstrada a 

necessidade. Destarte, impõe-se a improcedência do pedido. ANTE O 

EXPOSTO, julgo improcedente o pedido, ficando resolvido o mérito da 

causa, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno o autor no pagamento 

das despesas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do § 8º do art. 85 do CPC, ficando 

suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da JUSTIÇA GRATUITA. 

Publica em audiência saindo os presentes intimados. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se. Saem os presentes intimados. Nada mais havendo a 

consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 18435 Nr: 296-45.2009.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Augustin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nortene Plasticos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Beçak David - 

OAB:264.124 - SP, Daniel da Cruz Muller Abreu Lima - OAB:MT/6177, 

Duilio Piato Júnior - OAB:3.719-MT, Gabriel Gaeta Aleixo - 

OAB:SP/207681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elza Megumi Iida - 

OAB:95740/SP, MARIO EDUARDO LOURENCO MATIELO - 

OAB:72905/SP

 ANTE O EXPOSTO, declaro extinto o processo, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 57 e 485, X, do CPC.Custas já recolhidas.Condeno o 

autor no pagamento de honorários advocatícios no valor equivalente a 

15% (quinze por cento) do valor da causa.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos.P.I.Alto Taquari/MT, 5 de março de 2018.Fabio Alves 

CardosoJuiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34853 Nr: 590-87.2015.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Mendes Valadão - ME, COSME 

ALMEIDA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód.34853

Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre o pedido de complementação de diligência de Ref. 56, sob pena de 

extinção, conforme já determinado às fls. 99.

 Alto Taquari/MT, 15 de maio de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30964 Nr: 468-45.2013.811.0092

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KFL, CMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso do Sul - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALDAIR TEIXEIRA LIMA, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A autora, representada por sua genitora, propôs Ação 

de Alimentos c.c Pedido Liminar, consta nos autos que a genitora e o 

requerido mantiveram relacionamento amoroso advindo o nascimento 

da(o) menor, desde o nascimento supostamente sempre competiu à sua 

genitora a responsabilidade integral para sua manutenção, em nada 

contribuindo o requerido. Recentemente a genitora veio a ser 

diagnosticada com labirintite, onde acabou impossibilitando seu trabalho, 

encontrando-se desempregada, necessitando da prestação de alimentos 

por parte do requerido, em favor do filho(a).

Despacho/Decisão: Vistos etc.Defiro o pedido de fl. 96, cite-se o requerido 

pela via editalícia, nos termos do disposto nos artigos 231 e 232 do CPC. 

Após, com ou sem manifestação do réu, intime-se o patrono da requerente 

para que se manifeste no prazo de dez dias.Cumpra-se expedindo o 

necesssário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eduardo da Silva 

Santos, digitei.

Alto Taquari, 15 de maio de 2018

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31282 Nr: 808-86.2013.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noemi Pereira de Souza - ME, Marta Bezerra 

da Rocha
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:28.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), serve a 

presente certidão para INTIMAÇÃO da parte interessada, por meio de seu 

advogado, a proceder o devido recolhimento da diligência para 

cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30524 Nr: 1382-46.2012.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON CASTRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, Maria Lucília Gomes - OAB:84.206/SP, THIAGO DE 

SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, serve a presente certidão para intimação da parte 

Requerente, na pessoa de seus advogados, manifestar-se nos autos, no 

prazo de 05(cinco)dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46706 Nr: 471-24.2018.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A. Credito Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A, Pasquali Parise e Gasparini Junior - OAB:4.752/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da CNGC e em atenção 

a Portaria 09/2018-DF, impulsiono estes autos com o fim de intimar a parte 

interessada, por meio de seu advogado, a manifestar-se acerca do 

mandado/certidão acostado na Ref. 16, bem como acerca do pedido de 

Diligências Extras realizado pelo Oficial de Justiça na Ref. 17.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 31553 Nr: 1107-63.2013.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agroer Defensivos Agricolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gislaine Arruda Camargo Pereira Gonçalves, 

Robson Ademir Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Filipe Oliveira de Oliveira - 

OAB:7.206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento do artigo 267, inciso IV do Código de Processo 

Civil, Custas pelo autor.Deixo de condenar em honorários, pois não houve 

sequer citação. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas 

as formalidades legais.P.R.I.CAlto Taquari/MT, 11 de março de 2016.Pedro 

Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 21227 Nr: 37-79.2011.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ramilo Borges Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Duque Dabus - 

OAB:248505/SP, Márcio Frederico Arruda Montenegro - 

OAB:15.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, não satisfeita a emenda determinada, vez que o autor 

não coligiu aos autos os documentos necessários ao processamento da 

ação, nos termos do art. 284, parágrafo único do CPC, indefiro a petição 

inicial, EXTINGUINDO O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (art. 267, I, 

do CPC).Custas pelo autor.Deixo de condenar em honorários advocatícios, 

uma vez que a parte requerida não foi sequer citada. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Alto Taquari-MT, 11 de março de 

2016.Pedro Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 14042 Nr: 786-09.2005.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:180.242/SP, Tanise Cristina Tortorelli - OAB:215084/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 786-09.2005.811.0092 – Cód.14042

Vistos etc.

 Observo a existência de pedido de suspensão do feito pelo prazo de 1 

ano (fls. 113/114).

 Referido pedido foi protocolado em 6 de maio de 2014 e até o presente 

momento não fora apreciado.

Pois bem, entendo que o pedido perdeu seu objeto ante o transcurso do 

prazo solicitado.

Intime-se o exequente, Dr. Ricardo Alexandre Tortorelli, para dar fiel 

andamento ao feito, no prazo de dez dias, sob pena de extinção do feito 

sem resolução do mérito.

 Cumpra-se.

Alto Taquari/MT, 11 de março de 2016.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 32763 Nr: 534-88.2014.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruno Deliberador Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romano Voltolini - 

OAB:338.759-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708/A-MT

 Vistos etc.

Considerando a manifestação do requerido à fl. 136, intime-se o 

requerente para se manifestar no prazo de cinco dias.

 Após, conclusos.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010073-68.2016.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ARRUDA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIGMAR MACEIO OAB - MT0016463A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE FINANCIAMENTOS ? GRUPO BANCO SANTANDER DO BRSIL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Certidão de Intimação Certifico que 

serve a presente certidão para fins de intimar as partes e seus 

advogados para comparecimento à Audiência de Conciliação designada 

para o dia 26 de julho de 2018, às 13 horas (horário de MT), no endereço 

ao final indicado. ADVERTÊNCIA PARTE PROMOVENTE: O não 

comparecimento do autor a qualquer das audiências do processo implica 

na extinção do feito, sem julgamento de mérito, conforme redação prevista 

no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95, sendo o autor condenado ao 

pagamento das custas e despesas processuais. ADVERTÊNCIA PARTE 

PROMOVIDA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como verdadeiros, os fatos 

alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, 

podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 

9.099/95). 2. Caso não haja acordo, a parte reclamada poderá contestar a 

ação, no prazo de 05 (cinco) dias e, na falta de apresentação de 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados na inicial. Alto Taquari - MT, 16 de maio de 2018. Mariângela 

Ferreira Cerantes Gestora Judiciário Portaria n.º 08/2018-DF SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI E 

INFORMAÇÕES: Rua Altino Pereira de Souza, S/N, Praça dos Três 

Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 TELEFONE: (66) 

34961609

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-94.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

RONILSON NOGUEIRA FURTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. V. PAIVA DE CASTRO - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247/O-O (ADVOGADO)

ademar coelho da silva OAB - MT0014948A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Certidão de Intimação Certifico que 

serve a presente certidão para fins de intimar a parte promovente, por 

meio de seu advogado, para se manifestar acerca da petição juntada aos 

autos no ID 13069910 e seguintes. Alto Taquari - MT, 16 de maio de 2018. 

Mariângela Ferreira Cerantes Gestora Judiciário Portaria n.º 08/2018-DF 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI E 

INFORMAÇÕES: Rua Altino Pereira de Souza, S/N, Praça dos Três 

Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 TELEFONE: (66) 

34961609

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 52178 Nr: 775-81.2017.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rede Brazil Máquinas S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Astolfo Estracieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Brites Junior - 

OAB:18646-MS, Geraldo Henrique Vicentin - OAB:8794-MS, Paula 

Coelho Barbosa Tenuta - OAB:8962-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão pela qual, nos 

termos do artigo 485, I e VI, do CPC/15, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem resolução de mérito e determino o cancelamento da 

distribuição conforme art. 290 do CPC/2015.

 Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

 CONSIDERANDO A REDAÇÃO PREVISTA NO ART. 12, DO CPC/2015, 

ESTA SENTENÇA FORA PROFERIDA DE ACORDO COM O DISPOSTO NO § 

2º, INCISO IV.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.

 Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 54703 Nr: 308-68.2018.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - 

OAB:37420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Maria Jose Domiciano dos Santos, devidamente qualificada na exordial, 

ajuizou Ação de Pensão por Morte, com Pedido de Tutela Provisória de 

Urgência, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

pleiteando a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como 

antecipação de tutela a fim de ser-lhe concedido benefício previdenciário.

A inicial veio acompanhada de documentos.

Foi juntado aos autos o comprovante de indeferimento do pedido na via 

administrativa.

Vieram os autos conclusos.

 Decido.

Defiro os benefícios da gratuidade judiciária à parte requerente, na forma 

da lei.

Pois bem. Em se tratando de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

reputo ausentes os pressupostos para a concessão da tutela de 

urgência, eis que não há prova inequívoca da probabilidade do direito 

narrado na inicial, sendo necessária dilação probatória em cognição 

exauriente, inclusive com a produção de prova oral, se o caso, após a 

formação do contraditório.

A prova material juntada aos autos até o momento não se mostra 

suficiente a comprovar, em análise sumária, a verossimilhança do alegado, 

o que constitui óbice à concessão da tutela de urgência.

Por tais razões, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, o qual expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza.

CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, NCPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do NCPC.

Apresentada contestação, intime-se a parte requerente para impugná-la, 

no prazo legal.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 52267 Nr: 833-84.2017.811.0084

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPdAdS-CM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar, fundada 

no Decreto-Lei nº 911/69, movida por Bradesco Administradora de 

Consórcios LTDA em desfavor de V. P. de Araújo de Souza Comércio - 

ME.

À Ref. 10 o autor peticionou pugnando pela desistência do feito, com sua 

ulterior extinção.

Vieram os autos à minha conclusão.

 É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando o feito, verifico que ainda não houve triangularização da 

relação processual, ante a ausência de citação da parte ré, razão pela 

qual, a extinção do presente feito independe de concordância desta última.

Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 
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parágrafo único, CPC/2015.

Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, VIII, do CPC/2015.

Proceda-se a eventual baixa da restrição veicular.

Custas pela parte autora (art. 90, NCPC), as quais já foram devidamente 

recolhidas.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE os 

autos, com as baixas e cautelas de praxe..

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 53038 Nr: 1372-50.2017.811.0084

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, ZPdC, GRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cardoso Lima - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, HOMOLOGO o acordo de fls. 06/09 dos autos, para que 

surtam todos os efeitos legais, cujas cláusulas e condições passam a 

fazer parte integrante desta decisão; e, por colorário, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, o que faço com fundamento no artigo 

487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil. Intimem-se. Dê-se 

ciência ao Ministério Público.Decorrido o prazo do trânsito em julgado, 

arquive-se o presente processo, sem prejuízo do desarquivamento em 

sendo necessário.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46788 Nr: 434-60.2014.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATHAN DOS SANTOS MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA, SEMP TOSHIBA AMAZONAS S. A., ELETRONICA SATEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LIGIA LEITE DOS REIS - 

OAB:18532/O, MAURICIO RICARDO ALVES - OAB:15523

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para que apresente as contrarrazões 

da apelação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 50854 Nr: 1222-06.2016.811.0084

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliazar Candido Barros Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Levino de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALENTIN PERON - OAB:7524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY RODRIGUES 

ARANTES - OAB:13616

 POSTERGO o reexame da medida liminar já deferida nos presentes autos 

até a realização da audiência de instrução, ou a comprovação de novo 

fato através de documentos que mude o entendimento até aqui 

construído.Nesse passo, não há outras questões processuais pendentes 

a serem decididas, uma vez que as partes estão bem representadas e 

não há qualquer nulidade a ser sanada.Por entender necessário, DEFIRO a 

prova testemunhal requerida por ambas as partes.FIXO, como principal 

ponto controvertido, a existência ou não de ameaça/turbação, por parte 

dos requeridos, na área indicada pelo autor e a posse anterior por parte 

deste, ou não. DESIGNO audiência de instrução para o 18/10/2018 às 

14:00, sendo que o rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo 

do artigo 407 do CPC.Aportando aos autos róis de testemunhas no prazo 

legal, INTIMEM-NAS para comparecerem à audiência supra designada, sob 

as penas da lei, independentemente de novo despacho.Caso sejam 

arroladas testemunhas residentes fora da Comarca, também 

independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE carta precatória com 

a finalidade de suas oitivas, consignando na deprecada a data designada 

para realização da audiência de instrução neste Juízo Deprecante, a fim 

de que não colidam as datas. INTIMEM-SE ambas as partes e seus 

procuradores para comparecerem, consignando, nas intimações das 

partes autora e ré as penas do § 2º do art. 343 do CPC.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Apiacás/MT, 14 de maio de 2018.Tibério de 

Lucena BatistaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 51140 Nr: 118-42.2017.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARION SILVEIRA, Gilmar Silveira, GILSON SILVEIRA, RUI 

ZILÁRIO SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR SILVEIRA, ENI SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEON SILVEIRA - 

OAB:16671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DOS SANTOS - 

OAB:34537

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para que apresente em tempo hábil a 

Impugnação à Contestação.

Comarca de Araputanga

Diretoria do Fórum

Edital

PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIO DE NÌVEL 

MEDIO E NÍVEL SUPERIOR EM DIREITO DA COMARCA DE 

ARAPUTANGA/MT.EDITAL N.º 001/2018-DF CONSIDERANDO que, o 

Excelentíssimo Senhor Vice-Diretor-Geral do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, Eduardo da Silveira Campos, com objetivo de 

oportunizar o estágio de estudantes de nível superior e Ensino Médio, 

aliado à necessidade de auxílio na prestação jurisdicional, autorizou, 

conforme decisão n. 817/2018-VDG, em 07 de maio de 2018 Cia n. 

0033403-50.2018.8.11.0000, esta Comarca a proceder processo seletivo 

de recrutamento de Estagiários; O Excelentíssimo Senhor Dr. Renato José 

de Almeida Costa Filho, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca 

de Araputanga/MT, no uso de suas atribuições legais e, com fundamento 

na Lei Federal nº. 11.788/08, de 25 de setembro de 2008, da Resolução n. 

008/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 2011, torna pública a abertura do 

Processo Seletivo para Estágio Curricular Remunerado para estudantes de 

Nível Superior em Direito e Nível Médio, para a Comarca de Araputanga, 

mediante as condições estabelecidas neste Edital.1. DAS DISPOSIÇÕES 

PRELIMINARES 1.1 O Processo Seletivo será regido por este Edital, com 

apoio da Comissão instituída pela portaria n. 19/2018/DF, da qual o Juiz 

Diretor do Foro é Presidente.1.2 O Processo Seletivo visa à formação de 

cadastro de reserva no quadro de estagiário remunerado da Comarca de 

Araputanga, para estudantes de nível superior em Direito e Nível Médio. 

1.3 O estágio será realizado nas unidades judiciais e ou administrativas da 

Comarca..4 Aos Estagiários incumbe o desempenho de atividades que 

possibilitem aprendizado técnico sob a supervisão e acompanhamento de 

um magistrado ou servidor do Poder Judiciário, sem qualquer forma de 

vínculo empregatício. 1.5 O processo seletivo obedecerá às normas deste 

edital e terá validade de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual 

período.1.6 O processo seletivo será realizado em etapa única, 

consistente em uma prova objetiva. 1.7 O conteúdo programático constará 

do Anexo I e II do presente edital.1.8 Será observado o cumprimento de 30 

(trinta) horas semanais, distribuídas em 06 (seis) horas diárias, em horário 

de funcionamento da Instituição, sem prejuízo das atividades discentes. 

1.9 Os estagiários de nível superior farão jus à bolsa-auxilio no valor de 

R$ 920,84 (novecentos e vinte reais, oitenta e quatro centavos) e os 

estagiários de Nível Médio farão jus à bolsa-auxilio no valor de R$ 736,68 

(setecentos e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos)1.10 Todos os 

estagiários, na vigência do Termo de Compromisso do Estágio, terão 

cobertura de seguro de acidentes pessoais, cujo pagamento da apólice 

será responsabilidade da empresa de operacionalização de Programas de 
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Estágio, conforme dispõe o art.32 da Resolução n. 008/2011/PRES/TP, de 

30 de maio de 2011. 1.11 Em conformidade com o art. 26 da Resolução 

n.008/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 2011, a vigência do contrato será 

fixada no Termo de Compromisso de Estágio, pelo período de 01 (um) ano, 

podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante 

instrumento próprio, com exceção dos portadores de deficiência, a teor do 

que estabelece o artigo 11 da Lei n. 11.788, de 25/09/2008.2. DOS 

REQUISITOS PARA ESTÁGIO CURRICULAR2.1 Estar freqüentando o 

ensino médio em instituições públicas ou privadas. 2.2 Os estagiários de 

nível superior deverão estar regularmente matriculados em Universidade e 

Faculdades do Estado de Mato Grosso, reconhecidas pelo Ministério da 

Educação – MEC, e que estejam cursando, no mínimo, o terceiro semestre 

do curso de Direito . 2.3 3 – DA INSCRIÇÃO 3.1 As inscrições serão 

realizadas gratuitamente e recebidas exclusivamente na Central de 

Administração do Fórum da Comarca de Araputanga/MT, situado na Av. 

Castelo Branco, no período de 21/05/2018 a 05/06/2018, no horário das 

12h às 18h, considerando-se como extemporânea e sem validade 

qualquer inscrição feita fora desse período. 3.2 As informações prestadas 

na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, 

dispondo a Comissão de Apoio ao Processo Seletivo para recrutamento de 

estagiários o direito de excluí-lo do processo seletivo por preenchimento 

incorreto (RG, CPF, data de nascimento) bem como em virtude da ausência 

de veracidade dos dados informados, sem prejuízo de eventual 

responsabilidade penal. 3.3 O comprovante de inscrição deverá ser 

mantido em poder do candidato e apresentado no local da realização das 

provas. 3.4 A relação dos interessados que tiverem sua inscrições 

deferidas constará em edital a ser publicado no Átrio do Fórum da 

Comarca de Araputanga, na data provável de 08/06/2018.4 - DAS VAGAS 

4.1 Os candidatos aprovados serão convocados pela Divisão de Estágio 

do Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça. De acordo 

com as vagas disponibilizadas neste edital e as que surgirem durante o 

prazo de validade da seleção.4.2 A ocupação da vaga pelo candidato 

aprovado estará condicionada ao comparecimento no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis após a convocação e à apresentação dos documentos de 

identificação pessoal e comprobatórios do vínculo com a instituição de 

ensino conveniada.4.3 Somente poderão ingressar no estágio os 

candidatos que estejam até o limite de 06 (seis) meses da data prevista 

para a conclusão do curso.5.DAS VAGAS DESTINADAS À PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA.5.1 As pessoas portadoras de deficiência, amparadas pelo 

art. 37, inciso VIII da Constituição Federal; pelo Decreto n. 3.298/99, de 20 

de dezembro de 1999; pelo art. 17, § 5º da Lei n. 11.788/08, pelo § 2º do 

art. 8º da Lei Complementar n. 04/90 – Estatuto dos Servidores Público do 

Estado de Mato Grosso e pelo art. 21 da Lei Complementar n. 114, de 25 

de novembro de 2002, e enunciado administrativo do Conselho Nacional de 

Justiça no Pedido de Providências n. 2008100000018125, poderão, nos 

termos do presente edital, concorrer a 10% (dez por cento) das vagas 

que surgirem dentro do prazo de validade do processo seletivo. 5.2 

Considerando que nesta Comarca o número total de vagas é inferior a 10 

(dez), a porcentagem descrita no item 5.1 não alcança 01 (uma) vaga, 

portanto, não haverá vaga destinada à pessoa portadora de deficiência. 6 

. DO EXAME DE SELEÇÃO 6.1 A prova será aplicada para todos os 

candidatos na data provável de 01 de julho de 2018, das 08h às 11h. A 

confirmação da data e as informações sobre os locais de prova serão 

divulgados oportunamente, por ocasião do encerramento das inscrições e 

serão publicadas em edital no Átrio do Fórum.6.2 O candidato deverá 

apresentar-se para prova munido de documento de identidade original, 

comprovante de inscrição e caneta esferográfica transparente de tinta 

azul ou preta, com antecedência de trinta minutos antes do início da prova. 

6.3 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar documento de 

identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser 

apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão 

policial, expedido há, no máximo, quinze dias, juntamente com qualquer 

outro documento que contenha foto. 6.4 Não serão aceitos como 

documento de identidade: certidões de nascimento, CPF, Título de eleitor, 

carteira de estudante, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou 

danificados. 6.5 Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda 

que autenticada, nem protocolo do documento. 6.6 A prova terá duração 

de 03 (três) horas. As questões serão elaboradas de acordo com o 

conteúdo programático constante do Anexo I e II deste Edital. 6.7 A Prova 

Objetiva terá caráter eliminatório e classificatório conterá 40 (quarenta) 

questões, valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos cada uma. Cada questão 

objetiva terá a forma de teste, com quatro alternativas (a, b, c, d). 6.8 Para 

os candidatos do curso de Direito, a prova constará de 10 (dez) questões 

de Português, 10 (dez) de Noções de Informática e 20 (vinte) de Noções 

de Direito (Constitucional, Civil, Processual Civil, Penal e Processual 

Penal)os conteúdos programáticos estão descritos no Anexo I deste 

Edital. A prova para Nível Médio, descrita no anexo II constará de 10 (dez) 

questões de Conhecimentos Gerais (Atualidades), 10 (dez) questões de 

Português, 10 (dez) de Raciocínio Lógico e 10 (dez) de Noções de 

Informática. 6.9 No preenchimento do cartão de resposta da prova objetiva 

não será admitida qualquer rasura, aplicação de corretivo ortográfico 

(liquid paper ou similar) ou apagamento através de borracha ou similar, 

sendo computada como errada a questão com tais ocorrências. 6.10 O 

preenchimento da identificação do candidato na prova deverá ser 

realizado apenas no local especificamente destinado para esse fim. 6.11 

Não será permitido qualquer tipo de consulta. 6.12 Os candidatos deverão 

observar as instruções dos fiscais de sala e portar-se com urbanidade e 

decoro em relação a eles, aos demais responsáveis pela fiscalização da 

aplicação das provas e aos demais candidatos, sob pena de 

desclassificação do processo seletivo. 6.13 A ausência do candidato no 

local e horário designados para a realização das provas importará na sua 

eliminação. 7 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E 

RESULTADO 7.1 Cada questão da prova objetiva valerá 2,5 (dois vírgula 

cinco) pontos.7.2 Serão considerados aprovados os candidatos que 

obtiverem no mínimo 50% (cinquenta por cento) de acertos na prova 

objetiva. 7.3 A classificação será efetuada por ordem decrescente do total 

de pontos obtidos pelos candidatos na prova objetiva. 7.4 Em caso de 

empate, será priorizado o candidato que: a) Tiver cumprido maior parte do 

curso; b) Apresentar melhor pontuação na prova de Português; c) Tiver 

maior idade. 7.5 A nota final no processo seletivo será a soma algébrica 

da nota obtida nas provas objetivas. 7.6 O resultado do processo seletivo 

será divulgado no endereço eletrônico do Tribunal de Justiça 

www.tjmt.jus.br – Diário Eletrônico – DJE, em data a ser definida 

posteriormente. 7.7 A habilitação no processo de seleção de estagiários 

não gera direito à convocação, que far-se-á na conveniência e 

necessidade da administração, garantindo aos aprovados a preservação 

da ordem de classificação no ato de preenchimento das vagas. 8 DOS 

RECURSOS 8.1 Serão admitidos recursos, no prazo de 02 (dois) dias úteis 

a contar da publicação do Edital, quanto: a) Ao indeferimento do 

requerimento de inscrição; b) Ao gabarito provisório; c) Ao resultado final 

do Processo Seletivo. 8.2 Os recursos deverão ser interpostos no Setor 

de Protocolo do Foro da Comarca de Araputanga, devidamente assinado. 

8.3 Os prováveis recursos relativos a este processo seletivo serão 

analisados e decididos pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo para 

recrutamento de estagiários. 8.4 Não serão conhecidos os recursos sem 

a identificação da questão e fundamentação clara, objetiva e consistente. 

8.5 Se do exame de recursos contra o Gabarito da prova objetiva resultar 

anulação de questão, a pontuação correspondente será atribuída a todos 

os candidatos, independentemente de terem recorrido. 9 DA 

HOMOLOGAÇÃO DA SELEÇÃO 9.1 A homologação do Processo Seletivo 

será feita pelo Presidente do Tribunal de Justiça.10 DA CONTRATAÇÃO 

DO ESTAGIÁRIO 10.1 Para contratação do estagiário, deverão ser 

observados os seguintes requisitos: a) Ter sido aprovado no Processo 

Seletivo; b) Matricula e freqüência regular do educando em curso de 

educação superior em Direito e Ensino Médio, atestados pela instituição de 

ensino; c) Ter idade mínima 16 (dezesseis) anos completos; d) Celebração 

de Termo de Compromisso entre o educando, a parte concedente do 

estágio e a instituição de ensino; e) Compatibilidade entre as atividades 

desenvolvidas no estágio e aquelas presentes no Termo de Compromisso. 

10.2 Os candidatos aprovados serão convocados via e-mail pela Divisão 

de Estágio Curricular da Coordenadoria de Recursos Humanos do Tribunal 

de Justiça – MT, obedecendo-se à ordem de classificação e o número de 

vagas existentes. É responsabilidade do candidato informar qualquer 

alteração de dados, por meio do e-mail araputanga@tjmt.jus.br. 10.3 Ao 

serem convocados, os candidatos deverão apresentar os seguintes 

documentos: a) Cópia do RG (Identidade) e CPF; b) 02 (duas) fotografias 

recentes, tamanho 3x4; c) Ficha Cadastral preenchida; d) Comprovante de 

residência (conta de água, luz, telefone, etc.) e) Declaração de matrícula 

expedida pela instituição de ensino, na qual conste estar matriculado; f) 

Declaração de relação de Parentesco, conforme Portaria n. 789/2009/DRH; 

g) Certidão de antecedentes criminais;10.4 Uma vez convocados, os 

candidatos aprovados que não comparecerem para formalizar a 

assinatura do Termo de Compromisso no prazo de 05 (cinco) dias úteis 

serão considerados desistentes, seguindo-se à nomeação do próximo 
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classificado. 11 DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: 11.1 Das 

atividades a serem desenvolvidas pelos estagiários: a) Examinar e estudar 

os autos, findos ou em curso, quando a chefia julgar útil ao aprendizado, 

podendo ser-lhes solicitada análise escrita; b) Realizar pesquisas sobre 

matéria jurídica relacionada com a respectiva atividade; c) Executar 

tarefas inerentes ao seu desempenho, como verificar o andamento de 

processos, obter certidões, cópias de julgados e de documentos diversos; 

d) Atender e prestar informações pertinentes a advogados, partes, 

procurados, promotores, peritos do juízo, ou qualquer outra autoridade; e) 

Remeter, receber e transportar processo, documentos e 

correspondências; f) Cadastrar ações ajuizadas na serventia e manter 

atualizada a movimentação dos processos; g) Preparar os autos para o 

processamento; h) Restaurar, arquivar e desarquivar processos; i) 

Elaborar e enviar os arquivos de publicações para a Imprensa Oficial 

(Diário da Justiça Eletrônico); j) Redigir e expedir ofícios, mandados, cartas 

precatórias, despachos ou qualquer outro documento de interesse 

processual; k) Pesquisar e juntar petições; l) Acompanhar audiências; m) 

Executar tarefas inerentes ao seu desempenho, atendendo e prestando 

informações e/ou realizando quaisquer outras tarefas pertinentes às 

atividades que se fizerem necessárias às áreas específicas de cada 

curso.12 DOS DEVERES E PROIBIÇÕES12.1 É vedado ao estagiário: a) 

Patrocinar, como estagiário da Ordem dos Advogados do Brasil, 

processos em qualquer unidade do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso; b) Receber, a qualquer título, quantias, valores ou bens em razão 

de sua função, salvo a bolsa de estágio e auxílio-transporte; c) Valer-se 

do estágio para captação de clientela, para facilitar a tramitação de autos 

do seu interesse particular ou de clientes, ou obtenção de qualquer tipo de 

vantagens para si ou para outrem; d) Usar documentos comprobatórios de 

sua condição para fins estranhos à função; e) Manter, sob sua guarda, 

sem expressa autorização do Magistrado ou responsável pela unidade, 

papéis, documentos e processos pertencentes ou que estejam sob a 

responsabilidade do Poder Judiciário. 12.2 São deveres do estagiário: a) 

Cumprir as ordens e instruções emanadas da Corregedoria-Geral da 

Justiça; b) Acatar as instruções e determinações dos supervisores; c) Ter 

ética e sigilo ao lidar com informações que teve conhecimento em razão de 

seu aprendizado; d) Respeitar e tratar com urbanidade os magistrados, 

servidores do Poder Judiciário e público em geral; e) Utilizar crachá de 

identificação; f) Utilizar vestimenta compatível ao ambiente de estágio; g) 

Pontualidade e disciplina; h) Vocabulário adequado. 13 - DAS 

DISPOSIÇÕES FINAIS 13.1 No dia da realização das provas, não serão 

fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação destas e/ou 

pelas autoridades presentes, informações referentes ao seu conteúdo 

e/ou aos critérios de avaliação e de classificação.13.2 É de inteira 

responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos, editais e 

comunicados referentes a este processo seletivo. 13.3 Os itens deste 

Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos 

enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser 

respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser 

publicado. 13.4 A qualidade de estagiário não confere direito nem 

expectativa de direito de ingresso nos quadros do Poder Judiciário, não 

estabelecendo vínculo contratual ou estatutário de nenhuma natureza, 

nem ensejando precedência ou prioridade para fins de classificação em 

concurso para investidura em cargo público, conforme disciplina o art. 3º 

da Lei n. 11.788, de 25 de setembro de 2008. 13.5 Os casos omissos 

serão resolvidos pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo para 

recrutamento de estagiários.Araputanga-MT, 14 de maio de 2018.Renato 

José de Almeida Costa Filho- Juiz de Direito Diretor do Foro.ANEXO I - 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - NÍVEL SUPERIOR – DIREITO- PORTUGUÊS 

1) Ortografia Oficial. 2) Acentuação Gráfica. 3) Flexão Nominal e Verbal; 

4) Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. 5) Emprego de 

Tempos e Modos Verbais 6) Vozes do Verbo.7) Concordância Nominal e 

Verbal.8) Regência Nominal e Verbal.9) Ocorrência de crase.10) 

Pontuação. NOÇÕES DE INFORMÁTICA 1) Conceitos básicos de sistemas 

operacionais Windows XP, gerenciador de arquivos, gerenciador de 

impressão.2) Modos de utilização e conceitos de editores de texto e 

planilhas.3) Noções básicas do Word.4) Noções básicas de Excel. 5) 

Gerenciamento de arquivos. 6) Ferramentas e aplicativos de navegação e 

navegadores. NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL 1) Constituição: 

conceito, objeto e classificações. Supremacia da Constituição. 

Aplicabilidade das normas constitucionais.2) Dos princípios fundamentais. 

Dos direitos e garantias fundamentais. Dos direitos e deveres individuais e 

coletivos.3) Da nacionalidade. Nacionalidade originária. Nacionalidade 

derivadas. Hipóteses constitucionais de perda de nacionalidade.4) Da 

organização do Estado. Da organização político-administrativa. Da união. 

Dos estados federados. Dos municípios. Da administração pública.5) Dos 

servidores públicos.6) Do Poder Judiciário. Das funções essenciais à 

Justiça.7) Do Poder Executivo.8) Do Poder Legislativo.9) Da Ordem 

Social.10) Da Seguridade Social. NOÇÕES DE DIREITO CIVIL. 1) Das 

Pessoas. Das Pessoas Naturais. Das pessoas jurídicas. Do Domicílio.2) 

Dos Bens. Das diferentes classes de bens.3) Dos fatos jurídicos. Do 

negócio jurídico. Dos atos jurídicos lícitos. Dos atos ilícitos.4) Da 

prescrição e decadência. NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL 1) 

Competência: conceito, competência funcional e territorial; competência 

internacional. 2) Processo e procedimento: natureza e princípios, 

formação, suspensão e extinção. Pressupostos processuais, tipos de 

procedimentos.3) Prazo: conceito, classificação, princípios, contagem, 

preclusão. 4) O Juiz: poderes, deveres e responsabilidades.5) O Ministério 

Público e os auxiliares da justiça. 6) Sujeitos do processo: das partes e 

dos procuradores. 7) O Litisconsórcio. 8) Intervenção de terceiros: 

oposição, nomeação à autoria, denunciação a lide, chamamento ao 

processo e assistência.9) Dos atos processuais. 10) Da petição inicial: 

conceito e requisitos. 11) Do pedido: espécies, modificação, 

cumulação.12) Da citação: Da resposta do réu: contestação, exceções, 

reconvenção. 13) Da prova: conceito, modalidades, princípios gerais, 

objeto, ônus e procedimentos. 14) Da audiência. 15) Da sentença. 16) Da 

coisa julgada. NOÇÕES DE DIREITO PENAL 1) Da aplicação da lei penal. 

Princípios da legalidade e da anterioridade. A lei penal no tempo e espaço. 

O fato típico e seus elementos. Relação de causalidade. 2) Crime 

consumado, tentado e impossível. 3) Crime doloso e culposo. 4) Causas 

excludentes de responsabilidade. 5) Da imputabilidade penal. 6) Das 

penas: espécies, cominação e aplicação.7) Da suspensão condicional da 

pena.8) Do livramento condicional. 9) Das medidas de segurança. 10) Da 

extinção da punibilidade. NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL 1) 

Princípios gerais. Aplicação da lei processual no tempo, no espaço e em 

relação às pessoas. Sujeitos da relação processual. Inquérito Policial. 2) 

Ação Penal: conceitos, condições, pressupostos processuais. Ação Penal 

pública. Ação Penal Privada. 3) Competência: critérios de determinação e 

modificação. 4) Da prova: conceito, princípios básicos, objeto, meios, 

ônus, limitações constitucionais da prova, sistemas de apreciação. 5) Do 

Juiz, do Ministério Público, do acusado e do defensor, dos assistentes e 

auxiliares da justiça. 6) Da prisão e da liberdade provisória. 7) Das 

citações e intimações. 8) Forma lugar e tempo dos atos processuais.9) 

Dos atos processuais. 10) Dos atos das partes, dos Juízes, dos auxiliares 

da Justiça e de terceiros. 11) Dos prazos. 12) Da Sentença. 13) Da coisa 

julgada. ANEXO I CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - NÍVEL MÉDIO 

PORTUGUÊS: Ortografia Oficial.Acentuação gráfica.Pontuação.Emprego 

de classes de palavras.Emprego de tempos e modos 

verbais.Concordância nominal e verbal.Sintaxe da oração e do 

período.NOÇÕES DE INFORMÁTICA Conceitos básicos e sistemas 

operacionais Windows XP, gerenciador de arquivos, gerenciador de 

impressão.Modos de utilização e conceitos de editores de texto e 

plani lhas.Noções básicas de Word.Noções bás icas de 

Excel.Gerenciamento de arquivos.Ferramentas e aplicativos de navegação 

e navegadores.RACIOCINIO LÓGICO Noções básicas da lógica 

matemática. Questões clássicas de raciocínio e métodos algébricos e 

aritméticos; seqüência lógica e leis de formação de princípio multiplicativo, 

problemas de contagem de probabilidades. Regras de três e de 

sociedade.CONHECIMENTOS GERAIS (ATUALIDADES)Domínio de tópicos 

atuais e relevantes de diversas áreas, tais como política, economia, 

sociedade, educação, tecnologia, energia, ecologia, relações 

internacionais, desenvolvimento sustentável e segurança pública.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 26590 Nr: 50-46.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Francisco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 
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OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) , DETERMINO a intimação das partes para que esclareçam, no prazo 

de 10 (dez) dias, se desejam a produção de alguma prova em audiência 

de instrução, especificando-as e justificando objetivamente – NCPC, arts. 

369 e 370, caput -, uma vez que indeferirei, em decisão fundamentada, as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, arts. 357, V e 370, 

parágrafo único -, ou se objetivam o julgamento antecipado/imediato da 

lide, porque entendem que não há necessidade de produção de outras 

provas – NCPC, art. 355, I -, hipótese está em que o processo deverá 

retornar concluso para sentença – código n. 36.Ademais, INDEFIRO o 

pedido de declínio da competência para Comarca diversa, uma vez que a 

mudança de endereço da parte durante a tramitação dessas ações não é 

suficiente para afastar a perpetuatio jurisdictionis, ou seja, a competência 

é fixada no momento da propositura da ação e, ainda que a parte mude de 

endereço, não há o deslocamento da competência. A modificação do 

domicílio do autor no curso da ação é irrelevante para a determinação da 

competência, porquanto firmada no local onde foi proposta e distribuída a 

demanda.Nesses termos:"PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. CONFLITO ENTRE JUÍZOS DE COMARCAS DIVERSAS. 

JURISDIÇÃO FEDERAL DELEGADA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. 

IMPOSSIBILIDADE. ART. 43 DO CPC. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO 

JURISDICTIONIS. 1. A ação que versa sobre a concessão de benefício 

previdenciário foi ajuizada perante a Comarca de Mineiros/GO, sendo que, 

posteriormente, em audiência, o autor declarou residir no Município de Alto 

Araguaia/TO. 2. O art. 109, § 3º, da Constituição Federal dispõe que as 

causas previdenciárias serão processadas e julgadas na justiça estadual, 

no foro do domicílio do segurado ou beneficiário, nas hipóteses em que a 

comarca não seja sede de vara do juízo federal (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 77790 Nr: 2877-20.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Leandro Bravo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dinarte Tavares de Almeida, Vanuza 

Fernandes Gusmão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henrique Luiz Pinto da Silva - 

OAB:MT/14856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DETERMINO a intimação da parte para que comprove efetivamente a 

insuficiência de recursos para pagar as custas, taxas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua 

família – NCPC, art. 99, § 2º c/c art. 98, caput.

Ademais, a parte requerente pugna pela condenação da parte requerida 

ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 48.000,00 (quarenta e 

oito mil reais) e danos morais no valor de R$ 60.905,00 (sessenta mil, 

novecentos e cinco reais), sendo esse o benefício econômico pretendido, 

contudo deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

De acordo com o inciso V do artigo 292 do NCPC, o valor da causa a 

constar da petição inicial será, na ação indenizatória, inclusive a fundada 

em dano moral, o valor pretendido. O inciso VI do mesmo artigo dispõe que 

na ação em que há cumulação de pedidos o valor da causa será a quantia 

correspondente à soma dos valores de todos eles.

 Dessa forma, verifico que o valor dado à causa pelo requerente não 

corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito 

econômico perseguido, razão pela qual DETERMINO que intime a parte 

requerente, através do advogado(a)/defensor(a) público(a), para que 

EMENDE/COMPLETE a petição inicial, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

para corrigir o valor atribuído à causa, adequando-o ao valor proveito 

econômico pretendido.

 Por fim, compulsando os documentos que instruem a inicial, verifico que 

as cópias digitalizadas dos comprovantes de depósito estão ilegíveis, 

razão pelo DETERMINO que intime a parte requerente para, também no 

prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos cópias legíveis dos 

mencionados documentos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-44.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES FERNANDES ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000016-44.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA DE LOURDES 

FERNANDES ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso 

de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por VIVO S.A., no prazo de 5 

(cinco) dias, dirigida ao juiz, com indicação/alegação de omissão e pedido 

de reforma, sob a alegação de que a sentença deixou de fundamentar o 

dano moral. A parte adversa apresentou contrarrazões. É o relato do 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. Há 

a oposição de recurso embargos de declaração com indicação/alegação 

de omissão, interposto/apresentado por escrito e no prazo legal de 5 

(cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 9.099/1995, art. 49 -, 

o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem permitem o seu conhecimento 

e, consequentemente, interrompe o prazo para a interposição de recurso - 

Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou 

questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese de 

julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. O recurso de 

embargos de declaração tem fundamentação vinculada pela legislação 

processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., destinando-se a esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e 

corrigir erro material, em regra, contra qualquer decisão judicial – NCPC, 

art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados Especiais Cíveis, com 

regra especial expressa, contra sentença ou acórdão - Lei n. 9.099/1995, 

art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015 -, sendo possível 

a correção dos erros materiais de ofício. A parte interpôs recurso de 

embargos de declaração, porque irresignada com sentença que a 

condenou em compensar o dano moral causado à reclamante, sob a 

alegação de que omissa, o que não ocorreu em hipótese alguma, 

irresignando-se quanto ao mérito, o que deve ser atacado por recurso 

inominado e, portanto, trato de recurso manifestamente protelatório. Alega 

que a sentença não fundamentou a ocorrência de dano imaterial, contudo 

perfuntória análise permite verificar que há suficiente fundamentação na 

sentença de mérito e que o dano imaterial decorreu de fato do serviço e 

indevida negativação do nome da reclamante nos cadastros restritivos de 

crédito, o que faz presumir a ocorrência do dano, pois in re ipsa. O 

Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “Nos casos de inscrição 

indevida em cadastro de restrição ao crédito, o dano extrapatrimonial é 

considerado in re ipsa” - (AgRg no AREsp 729.678/SP, Rel. Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 

30/11/2015). Nesses termos, igualmente: “AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. 1. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 

282/STF. 2. DANO IN RE IPSA. 3. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 4. AGRAVO 

IMPROVIDO. 1. O tema referente à configuração do dano moral não foi 

apreciado pela Corte Estadual. Desse modo, ausente a impugnação da 

matéria no momento oportuno, inviável sua análise por esta Casa. 

Incidência do enunciado n. 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. 

Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que 

o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor 

se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova. 
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Precedentes. 3. O Tribunal estadual fixou o valor indenizatório em R$ 

20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, de acordo com as 

peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade 

e proporcionalidade. Não há como concluir pelo excesso no arbitramento 

da indenização sem adentrar nos aspectos fático-probatórios da causa, 

insuscetíveis de revisão na via estreita do especial, por expressa 

disposição da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental a 

que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 790.322/SC, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, 

DJe 09/12/2015) O suso apresentado já demonstra que não há omissão 

alguma a ser conhecida e que opôs embargos manifestamente 

protelatórios com o intuito de atrasar o andamento do processo e 

prejudicar a parte adversa, razão pela qual condeno a parte embargante a 

pagar ao embargado multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado 

da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Nesses termos: “PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS 

VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES 

DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. 

MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. 1. De acordo com a norma 

prevista no art. 1.022 do CPC/15, são cabíveis embargos de declaração 

nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro 

material da decisão recorrida. 2. No caso, não se verifica a existência de 

quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado 

enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, 

toda a controvérsia posta no recurso. 3. Incabível alegar suposta omissão 

quanto ao enfrentamento de tese suscitada nas razões de recurso 

especial inadmitido, quando, na hipótese, o agravo em recurso especial 

sequer ultrapassou a barreira da admissibilidade recursal, tendo-lhe sido 

aplicada a Súmula 182/STJ, mormente quando tal questão restou 

expressamente apreciada no acórdão embargado. 4. Não podem ser 

acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão 

do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte 

com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente 

decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente 

protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do 

CPC/15. 5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora 

embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos 

do art. 1.026, § 2º, do CPC/15”. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 

792.933/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

23/08/2016, DJe 01/09/2016) Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, 

porque NÃO demonstrou qual a omissão da decisão recorrida, NEGO 

PROVIMENTO/REJEITO/NÃO ACOLHO e CONDENO o embargante VIVO 

S.A. a pagar ao embargado multa de 2% (dois por cento) sobre o valor 

atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 14 de maio de 2018 - 09:09:00. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-44.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES FERNANDES ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000016-44.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA DE LOURDES 

FERNANDES ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso 

de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por VIVO S.A., no prazo de 5 

(cinco) dias, dirigida ao juiz, com indicação/alegação de omissão e pedido 

de reforma, sob a alegação de que a sentença deixou de fundamentar o 

dano moral. A parte adversa apresentou contrarrazões. É o relato do 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. Há 

a oposição de recurso embargos de declaração com indicação/alegação 

de omissão, interposto/apresentado por escrito e no prazo legal de 5 

(cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 9.099/1995, art. 49 -, 

o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem permitem o seu conhecimento 

e, consequentemente, interrompe o prazo para a interposição de recurso - 

Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou 

questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese de 

julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. O recurso de 

embargos de declaração tem fundamentação vinculada pela legislação 

processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., destinando-se a esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e 

corrigir erro material, em regra, contra qualquer decisão judicial – NCPC, 

art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados Especiais Cíveis, com 

regra especial expressa, contra sentença ou acórdão - Lei n. 9.099/1995, 

art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015 -, sendo possível 

a correção dos erros materiais de ofício. A parte interpôs recurso de 

embargos de declaração, porque irresignada com sentença que a 

condenou em compensar o dano moral causado à reclamante, sob a 

alegação de que omissa, o que não ocorreu em hipótese alguma, 

irresignando-se quanto ao mérito, o que deve ser atacado por recurso 

inominado e, portanto, trato de recurso manifestamente protelatório. Alega 

que a sentença não fundamentou a ocorrência de dano imaterial, contudo 

perfuntória análise permite verificar que há suficiente fundamentação na 

sentença de mérito e que o dano imaterial decorreu de fato do serviço e 

indevida negativação do nome da reclamante nos cadastros restritivos de 

crédito, o que faz presumir a ocorrência do dano, pois in re ipsa. O 

Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “Nos casos de inscrição 

indevida em cadastro de restrição ao crédito, o dano extrapatrimonial é 

considerado in re ipsa” - (AgRg no AREsp 729.678/SP, Rel. Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 

30/11/2015). Nesses termos, igualmente: “AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. 1. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 

282/STF. 2. DANO IN RE IPSA. 3. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 4. AGRAVO 

IMPROVIDO. 1. O tema referente à configuração do dano moral não foi 

apreciado pela Corte Estadual. Desse modo, ausente a impugnação da 

matéria no momento oportuno, inviável sua análise por esta Casa. 

Incidência do enunciado n. 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. 

Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que 

o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor 

se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova. 

Precedentes. 3. O Tribunal estadual fixou o valor indenizatório em R$ 

20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, de acordo com as 

peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade 

e proporcionalidade. Não há como concluir pelo excesso no arbitramento 

da indenização sem adentrar nos aspectos fático-probatórios da causa, 

insuscetíveis de revisão na via estreita do especial, por expressa 

disposição da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental a 

que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 790.322/SC, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, 

DJe 09/12/2015) O suso apresentado já demonstra que não há omissão 

alguma a ser conhecida e que opôs embargos manifestamente 

protelatórios com o intuito de atrasar o andamento do processo e 

prejudicar a parte adversa, razão pela qual condeno a parte embargante a 

pagar ao embargado multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado 

da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Nesses termos: “PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS 

VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES 

DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. 

MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. 1. De acordo com a norma 

prevista no art. 1.022 do CPC/15, são cabíveis embargos de declaração 

nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro 
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material da decisão recorrida. 2. No caso, não se verifica a existência de 

quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado 

enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, 

toda a controvérsia posta no recurso. 3. Incabível alegar suposta omissão 

quanto ao enfrentamento de tese suscitada nas razões de recurso 

especial inadmitido, quando, na hipótese, o agravo em recurso especial 

sequer ultrapassou a barreira da admissibilidade recursal, tendo-lhe sido 

aplicada a Súmula 182/STJ, mormente quando tal questão restou 

expressamente apreciada no acórdão embargado. 4. Não podem ser 

acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão 

do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte 

com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente 

decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente 

protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do 

CPC/15. 5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora 

embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos 

do art. 1.026, § 2º, do CPC/15”. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 

792.933/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

23/08/2016, DJe 01/09/2016) Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, 

porque NÃO demonstrou qual a omissão da decisão recorrida, NEGO 

PROVIMENTO/REJEITO/NÃO ACOLHO e CONDENO o embargante VIVO 

S.A. a pagar ao embargado multa de 2% (dois por cento) sobre o valor 

atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 14 de maio de 2018 - 09:09:00. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010361-23.2012.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO MARQUES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

ALEXANDRE FORNANCIARI WOLSKI OAB - MT0015514A (ADVOGADO)

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT0008969A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES OAB - MT0001887A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010361-23.2012.8.11.0038 REQUERENTE: JULIANO MARQUES 

RIBEIRO REQUERIDO: UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 

c/c CPC e NCPC - em que o credor/exequente pugnou pela constrição de 

bens da parte adversa através de sistemas disponíveis, retornando-me 

concluso para análise. É o necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. No que se refere ao pedido de penhora on-line pelo 

sistema BACENJUD, por localizado/bloqueado valor suficiente e realizada 

a transferência para a conta judicial única, DETERMINO/REALIZE(O): a) a 

juntada do termo de penhora on-line/extrato nos autos do processo; b) a 

intimação do devedor/executado dessa penhora, através do advogado 

preferencialmente, a fim de que, caso queira, apresente manifestação 

(embargos/impugnação) no prazo, uma vez que no caso da realização da 

penhora on-line, não há expedição de mandado de penhora ou de 

avaliação do bem penhorado, pois a constrição recai sobre numerário 

encontrado em conta corrente do devedor/executado, sendo 

desnecessário diligência além das adotadas por meio eletrônico pelo 

próprio magistrado; c) oficie ao Departamento da Conta Única com o 

objetivo de que vincule o depósito/valor transferido ao processo em 

epígrafe. Oportunamente, se necessário e caso haja interesse das partes 

manifestada de forma expressa, audiência de conciliação será designada. 

Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. Araputanga-MT, 14 de 

maio de 2018 - 11:50:06. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010361-23.2012.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO MARQUES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

ALEXANDRE FORNANCIARI WOLSKI OAB - MT0015514A (ADVOGADO)

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT0008969A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES OAB - MT0001887A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010361-23.2012.8.11.0038 REQUERENTE: JULIANO MARQUES 

RIBEIRO REQUERIDO: UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 

c/c CPC e NCPC - em que o credor/exequente pugnou pela constrição de 

bens da parte adversa através de sistemas disponíveis, retornando-me 

concluso para análise. É o necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. No que se refere ao pedido de penhora on-line pelo 

sistema BACENJUD, por localizado/bloqueado valor suficiente e realizada 

a transferência para a conta judicial única, DETERMINO/REALIZE(O): a) a 

juntada do termo de penhora on-line/extrato nos autos do processo; b) a 

intimação do devedor/executado dessa penhora, através do advogado 

preferencialmente, a fim de que, caso queira, apresente manifestação 

(embargos/impugnação) no prazo, uma vez que no caso da realização da 

penhora on-line, não há expedição de mandado de penhora ou de 

avaliação do bem penhorado, pois a constrição recai sobre numerário 

encontrado em conta corrente do devedor/executado, sendo 

desnecessário diligência além das adotadas por meio eletrônico pelo 

próprio magistrado; c) oficie ao Departamento da Conta Única com o 

objetivo de que vincule o depósito/valor transferido ao processo em 

epígrafe. Oportunamente, se necessário e caso haja interesse das partes 

manifestada de forma expressa, audiência de conciliação será designada. 

Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. Araputanga-MT, 14 de 

maio de 2018 - 11:50:06. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010289-94.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE PAULA MONTOANELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE GOMES ALVARENGA OAB - MT0016658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010289-94.2016.8.11.0038 REQUERENTE: VERA LUCIA DE PAULA 

MONTOANELI REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, 

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A Visto e bem examinado. Dispensado o relatório 

– Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO com EFEITO INFRINGENTE interposto por DISMOBRAS 

IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E 
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ELETRODOMÉSTICOS S.A., no prazo de 5 (cinco) dias, dirigida ao juiz, 

com indicação/alegação de omissão e pedido de sanatória da omissão 

quanto à responsabilidade pelo dano moral, sob a alegação de que a 

sentença condenou a parte ré no pagamento de dano moral à reclamante 

– R$. 7.000,00 (sete mil reais) – e não constou no dispositivo se essa 

seria solidária ou direcionada a uma das demandadas. A parte adversa 

reclamante, ora embargada, apresentou contrarrazões. É o relato do 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. Há 

a oposição de recurso embargos de declaração com indicação/alegação 

de omissão, interposto/apresentado por escrito e no prazo legal de 5 

(cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 9.099/1995, art. 49 -, 

o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem permitem o seu conhecimento 

e, consequentemente, interrompe o prazo para a interposição de recurso - 

Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou 

questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese de 

julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. O recurso de 

embargos de declaração tem fundamentação vinculada pela legislação 

processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., destinando-se a esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e 

corrigir erro material, em regra, contra qualquer decisão judicial – NCPC, 

art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados Especiais Cíveis, com 

regra especial expressa, contra sentença ou acórdão - Lei n. 9.099/1995, 

art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015 -, sendo possível 

a correção dos erros materiais de ofício. A parte interpôs recurso de 

embargos de declaração, porque irresignada com “projeto de sentença” 

pelo subscrevente homologado e apresentou alegação de omissão e 

pedido de sanatória da omissão quanto à responsabilidade pelo dano 

moral, porque a sentença condenou a parte ré no pagamento de dano 

moral à reclamante – R$. 7.000,00 (sete mil reais) – e não constou no 

dispositivo se essa seria solidária ou direcionada a uma das demandadas, 

tendo a parte adversa reclamante, ora embargada, apresentado as 

contrarrazões. Não é possível concluir de forma segura pela leitura dos 

fatos e fundamentos jurídicos do projeto de sentença homologado, assim 

como do caso em análise - fato do serviço com negativação no nome nos 

cadastros restritivos de crédito - que a responsabilidade das rés 

fornecedoras BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO e DISMOBRAS 

IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS S.A. é efetivamente solidária. Ausente isso de 

forma expressa nos fundamentos e dispositivo do decisum que se baseou 

na revelia desta reclamada DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A., quem não pode 

ser na hipótese responsabilizada pela inscrição/negativação determinada 

pelo BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO sem fraude, 

irregularidade ou fato do serviço daquela, ou seja, não há conduta alguma 

da loja/comércio em relação à causa de pedir apresentada, bem como 

nexo causal entre a comerciante e o dano moral alegado que possa 

resultar na condenação em compensar/indenizar o dano moral/imaterial 

pleiteado na inicial. Os requisitos da responsabilidade objetiva da 

DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS S.A. não foram comprovados porque o consumidor 

não foi negativado por dívida decorrente de fraude ou falha praticada pela 

comerciante, mas por eventual irregularidade da instituição financeira e 

administradora do cartão – fato do serviço. O negócio jurídico firmado no 

comércio para a compra/aquisição do bem móvel foi regular. Isso posto, 

CONHEÇO DOS EMBARGOS e, porque demonstrou qual a omissão da 

decisão recorrida, DOU PROVIMENTO/ACOLHO para integrar o “projeto de 

sentença” e constar como dispositivo “- CONDENAR a reclamada BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO a PAGAR/COMPENSAR à parte 

autora/reclamante, a título de dano moral, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, 

parágrafo único c/c art. 405. Consequentemente, JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido em relação à DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A.”, mantendo 

íntegro o remanescente/restante do decisum. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 14 de maio de 2018 - 13:19:03. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010289-94.2016.8.11.0038 REQUERENTE: VERA LUCIA DE PAULA 

MONTOANELI REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, 

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A Visto e bem examinado. Dispensado o relatório 

– Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO com EFEITO INFRINGENTE interposto por DISMOBRAS 

IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS S.A., no prazo de 5 (cinco) dias, dirigida ao juiz, 

com indicação/alegação de omissão e pedido de sanatória da omissão 

quanto à responsabilidade pelo dano moral, sob a alegação de que a 

sentença condenou a parte ré no pagamento de dano moral à reclamante 

– R$. 7.000,00 (sete mil reais) – e não constou no dispositivo se essa 

seria solidária ou direcionada a uma das demandadas. A parte adversa 

reclamante, ora embargada, apresentou contrarrazões. É o relato do 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. Há 

a oposição de recurso embargos de declaração com indicação/alegação 

de omissão, interposto/apresentado por escrito e no prazo legal de 5 

(cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 9.099/1995, art. 49 -, 

o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem permitem o seu conhecimento 

e, consequentemente, interrompe o prazo para a interposição de recurso - 

Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou 

questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese de 

julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. O recurso de 

embargos de declaração tem fundamentação vinculada pela legislação 

processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., destinando-se a esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e 

corrigir erro material, em regra, contra qualquer decisão judicial – NCPC, 

art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados Especiais Cíveis, com 

regra especial expressa, contra sentença ou acórdão - Lei n. 9.099/1995, 

art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015 -, sendo possível 

a correção dos erros materiais de ofício. A parte interpôs recurso de 

embargos de declaração, porque irresignada com “projeto de sentença” 

pelo subscrevente homologado e apresentou alegação de omissão e 

pedido de sanatória da omissão quanto à responsabilidade pelo dano 
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moral, porque a sentença condenou a parte ré no pagamento de dano 

moral à reclamante – R$. 7.000,00 (sete mil reais) – e não constou no 

dispositivo se essa seria solidária ou direcionada a uma das demandadas, 

tendo a parte adversa reclamante, ora embargada, apresentado as 

contrarrazões. Não é possível concluir de forma segura pela leitura dos 

fatos e fundamentos jurídicos do projeto de sentença homologado, assim 

como do caso em análise - fato do serviço com negativação no nome nos 

cadastros restritivos de crédito - que a responsabilidade das rés 

fornecedoras BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO e DISMOBRAS 

IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS S.A. é efetivamente solidária. Ausente isso de 

forma expressa nos fundamentos e dispositivo do decisum que se baseou 

na revelia desta reclamada DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A., quem não pode 

ser na hipótese responsabilizada pela inscrição/negativação determinada 

pelo BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO sem fraude, 

irregularidade ou fato do serviço daquela, ou seja, não há conduta alguma 

da loja/comércio em relação à causa de pedir apresentada, bem como 

nexo causal entre a comerciante e o dano moral alegado que possa 

resultar na condenação em compensar/indenizar o dano moral/imaterial 

pleiteado na inicial. Os requisitos da responsabilidade objetiva da 

DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS S.A. não foram comprovados porque o consumidor 

não foi negativado por dívida decorrente de fraude ou falha praticada pela 

comerciante, mas por eventual irregularidade da instituição financeira e 

administradora do cartão – fato do serviço. O negócio jurídico firmado no 

comércio para a compra/aquisição do bem móvel foi regular. Isso posto, 

CONHEÇO DOS EMBARGOS e, porque demonstrou qual a omissão da 

decisão recorrida, DOU PROVIMENTO/ACOLHO para integrar o “projeto de 

sentença” e constar como dispositivo “- CONDENAR a reclamada BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO a PAGAR/COMPENSAR à parte 

autora/reclamante, a título de dano moral, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, 

parágrafo único c/c art. 405. Consequentemente, JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido em relação à DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A.”, mantendo 

íntegro o remanescente/restante do decisum. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 14 de maio de 2018 - 13:19:03. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010289-94.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE PAULA MONTOANELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE GOMES ALVARENGA OAB - MT0016658A (ADVOGADO)
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DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 
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FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010289-94.2016.8.11.0038 REQUERENTE: VERA LUCIA DE PAULA 

MONTOANELI REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, 

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A Visto e bem examinado. Dispensado o relatório 

– Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO com EFEITO INFRINGENTE interposto por DISMOBRAS 

IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS S.A., no prazo de 5 (cinco) dias, dirigida ao juiz, 

com indicação/alegação de omissão e pedido de sanatória da omissão 

quanto à responsabilidade pelo dano moral, sob a alegação de que a 

sentença condenou a parte ré no pagamento de dano moral à reclamante 

– R$. 7.000,00 (sete mil reais) – e não constou no dispositivo se essa 

seria solidária ou direcionada a uma das demandadas. A parte adversa 

reclamante, ora embargada, apresentou contrarrazões. É o relato do 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. Há 

a oposição de recurso embargos de declaração com indicação/alegação 

de omissão, interposto/apresentado por escrito e no prazo legal de 5 

(cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 9.099/1995, art. 49 -, 

o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem permitem o seu conhecimento 

e, consequentemente, interrompe o prazo para a interposição de recurso - 

Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou 

questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese de 

julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. O recurso de 

embargos de declaração tem fundamentação vinculada pela legislação 

processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., destinando-se a esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e 

corrigir erro material, em regra, contra qualquer decisão judicial – NCPC, 

art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados Especiais Cíveis, com 

regra especial expressa, contra sentença ou acórdão - Lei n. 9.099/1995, 

art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015 -, sendo possível 

a correção dos erros materiais de ofício. A parte interpôs recurso de 

embargos de declaração, porque irresignada com “projeto de sentença” 

pelo subscrevente homologado e apresentou alegação de omissão e 

pedido de sanatória da omissão quanto à responsabilidade pelo dano 

moral, porque a sentença condenou a parte ré no pagamento de dano 

moral à reclamante – R$. 7.000,00 (sete mil reais) – e não constou no 

dispositivo se essa seria solidária ou direcionada a uma das demandadas, 

tendo a parte adversa reclamante, ora embargada, apresentado as 

contrarrazões. Não é possível concluir de forma segura pela leitura dos 

fatos e fundamentos jurídicos do projeto de sentença homologado, assim 

como do caso em análise - fato do serviço com negativação no nome nos 

cadastros restritivos de crédito - que a responsabilidade das rés 

fornecedoras BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO e DISMOBRAS 

IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS S.A. é efetivamente solidária. Ausente isso de 

forma expressa nos fundamentos e dispositivo do decisum que se baseou 

na revelia desta reclamada DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A., quem não pode 

ser na hipótese responsabilizada pela inscrição/negativação determinada 

pelo BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO sem fraude, 

irregularidade ou fato do serviço daquela, ou seja, não há conduta alguma 

da loja/comércio em relação à causa de pedir apresentada, bem como 

nexo causal entre a comerciante e o dano moral alegado que possa 

resultar na condenação em compensar/indenizar o dano moral/imaterial 

pleiteado na inicial. Os requisitos da responsabilidade objetiva da 

DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS S.A. não foram comprovados porque o consumidor 

não foi negativado por dívida decorrente de fraude ou falha praticada pela 

comerciante, mas por eventual irregularidade da instituição financeira e 

administradora do cartão – fato do serviço. O negócio jurídico firmado no 

comércio para a compra/aquisição do bem móvel foi regular. Isso posto, 

CONHEÇO DOS EMBARGOS e, porque demonstrou qual a omissão da 

decisão recorrida, DOU PROVIMENTO/ACOLHO para integrar o “projeto de 

sentença” e constar como dispositivo “- CONDENAR a reclamada BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO a PAGAR/COMPENSAR à parte 

autora/reclamante, a título de dano moral, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 
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1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, 

parágrafo único c/c art. 405. Consequentemente, JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido em relação à DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A.”, mantendo 

íntegro o remanescente/restante do decisum. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 14 de maio de 2018 - 13:19:03. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000262-40.2017.8.11.0038 REQUERENTE: DINAMAR BRASOLOTO 

DOS REIS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, em que, no decorrer do procedimento, 

a parte devedora realizou o pagamento do débito à credora e, 

consequentemente, o objeto da execução se exauriu, ensejando a 

extinção do feito em razão do adimplemento da prestação. É o necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida faz com que o processo seja extinto com 

resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito 

– art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 

924, II, c/c art. 925. Diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de 

levantamento em nome do advogado do beneficiário, que tem poderes 

especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário - R$ 2.518,49 (dois 

mil e quinhentos e dezoito reais e quarenta e nove centavos) -, quem 

deverá ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da 

decisão ou despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao 

beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações 

dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da 

CNGC, art. 448 e ss. As intimações no Juizado Especial serão feitas na 

forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 14 de maio de 2018 - 14:17:00. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000262-40.2017.8.11.0038 REQUERENTE: DINAMAR BRASOLOTO 

DOS REIS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, em que, no decorrer do procedimento, 

a parte devedora realizou o pagamento do débito à credora e, 

consequentemente, o objeto da execução se exauriu, ensejando a 

extinção do feito em razão do adimplemento da prestação. É o necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida faz com que o processo seja extinto com 

resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito 

– art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 

924, II, c/c art. 925. Diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de 

levantamento em nome do advogado do beneficiário, que tem poderes 

especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário - R$ 2.518,49 (dois 

mil e quinhentos e dezoito reais e quarenta e nove centavos) -, quem 

deverá ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da 

decisão ou despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao 

beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações 

dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da 

CNGC, art. 448 e ss. As intimações no Juizado Especial serão feitas na 

forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 14 de maio de 2018 - 14:17:00. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 578 de 806



Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000423-50.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ELINEIA INOCENCIO DE 

PAULA DE SOUZA REQUERIDO: CLARO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL proposta por ELINEIA INOCENCIO DE PAULA DE 

SOUZA em face de CLARO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Afasto a preliminar de 

incompetência territorial, uma vez que, o autor trouxe documentos capaz 

de comprovar sua residência na cidade de Araputanga-MT (id. 10559419), 

competente o presente juízo INDEFIRO a preliminar de incompetência do 

juízo, ante a necessidade de chamamento ao processo da Empresa 

Brasileira de Telecomunicações, haja vista que, a própria requerida em 

sua contestação requer a adequação do polo passivo para “conste em 

lugar da EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A – 

EMBRATEL, a CLARO S.A., como parte do feito, em decorrência da 

incorporação societária e da sucessão empresarial/processual, sendo o 

feito conduzido, dede logo, pela incorporadora CLARO S.A”. Não havendo 

fundamento para chamamento ao processo. Passo a análise do mérito. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. A inteligência do artigo 6º da 

Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas 

de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula 

geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida desde as 

tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, e que 

exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere aos 

deveres anexos do contrato. Em sua peça inicial a parte autora afirma que 

foi cobrada por dívida inexistente, não possuindo débito junto a requerida. 

Na peça de contestação a requerida anexa áudio onde demonstra a 

relação contratual existente entre as partes, sendo que a autora confirma 

seu nome, bem como ser a titular da linha (65) 3261 2517, contratando o 

plano ofertado, não havendo que falar em desconhecimento dos débitos. 

Em que pese às argumentações da reclamante, não vislumbro qualquer 

conduta ilícita praticada pela parte demandada, mas, sim, exercício regular 

de um direito ante a existência de relação jurídica entre as partes, 

inexistindo, portanto, qualquer dever de reparação. A autora alega que o 

número de telefone informado pela requerida pertence a um 

estabelecimento comercial local, contudo, utiliza-se apenas de print de tela 

da rede social facebook, não comprovando suas alegações. O acervo 

probatório existente nos autos é apto a corroborar as alegações aduzidas 

pela defesa, demonstrando de forma satisfatória a legitimidade dos débitos 

que ensejaram as cobranças. Nessa senda tem decidido as Turmas 

recursais: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DEBITO C/C DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

-COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez comprovada a existência de 

relação jurídica entre as partes bem como o debito motivador da 

negativação e tal fato não sendo impugnado de forma especifica pelo 

autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de cobrança e 

devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.(TJ-MG - AC: 

10707130273196001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de 

Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS 

NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA. 

-Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Restando claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento as cobranças. Não havendo como prosperar a tese 

autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão 

inicial. Desse modo, com lastro nas provas produzidas, reconheço a 

litigância de má-fé da parte autora, que agiu com deslealdade. Com escopo 

inibitório, condeno a reclamante ao pagamento de multa de 9% e de 

indenização de 10%, ambos sobre o valor da causa, consoante autoriza o 

art. 81 do Código de Processo Civil. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Na forma da 

fundamentação supra, CONDENO a parte reclamante, como litigante de má 

fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por 

cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor 

da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em 

benefício dos procuradores da reclamada. Sem despesas processuais e 

honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 14 de maio de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000423-50.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ELINEIA INOCENCIO DE 

PAULA DE SOUZA REQUERIDO: CLARO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL proposta por ELINEIA INOCENCIO DE PAULA DE 

SOUZA em face de CLARO S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Afasto a preliminar de 

incompetência territorial, uma vez que, o autor trouxe documentos capaz 

de comprovar sua residência na cidade de Araputanga-MT (id. 10559419), 

competente o presente juízo INDEFIRO a preliminar de incompetência do 

juízo, ante a necessidade de chamamento ao processo da Empresa 
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Brasileira de Telecomunicações, haja vista que, a própria requerida em 

sua contestação requer a adequação do polo passivo para “conste em 

lugar da EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A – 

EMBRATEL, a CLARO S.A., como parte do feito, em decorrência da 

incorporação societária e da sucessão empresarial/processual, sendo o 

feito conduzido, dede logo, pela incorporadora CLARO S.A”. Não havendo 

fundamento para chamamento ao processo. Passo a análise do mérito. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. A inteligência do artigo 6º da 

Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas 

de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula 

geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida desde as 

tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, e que 

exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere aos 

deveres anexos do contrato. Em sua peça inicial a parte autora afirma que 

foi cobrada por dívida inexistente, não possuindo débito junto a requerida. 

Na peça de contestação a requerida anexa áudio onde demonstra a 

relação contratual existente entre as partes, sendo que a autora confirma 

seu nome, bem como ser a titular da linha (65) 3261 2517, contratando o 

plano ofertado, não havendo que falar em desconhecimento dos débitos. 

Em que pese às argumentações da reclamante, não vislumbro qualquer 

conduta ilícita praticada pela parte demandada, mas, sim, exercício regular 

de um direito ante a existência de relação jurídica entre as partes, 

inexistindo, portanto, qualquer dever de reparação. A autora alega que o 

número de telefone informado pela requerida pertence a um 

estabelecimento comercial local, contudo, utiliza-se apenas de print de tela 

da rede social facebook, não comprovando suas alegações. O acervo 

probatório existente nos autos é apto a corroborar as alegações aduzidas 

pela defesa, demonstrando de forma satisfatória a legitimidade dos débitos 

que ensejaram as cobranças. Nessa senda tem decidido as Turmas 

recursais: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DEBITO C/C DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

-COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez comprovada a existência de 

relação jurídica entre as partes bem como o debito motivador da 

negativação e tal fato não sendo impugnado de forma especifica pelo 

autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de cobrança e 

devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.(TJ-MG - AC: 

10707130273196001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de 

Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS 

NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA. 

-Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Restando claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento as cobranças. Não havendo como prosperar a tese 

autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão 

inicial. Desse modo, com lastro nas provas produzidas, reconheço a 

litigância de má-fé da parte autora, que agiu com deslealdade. Com escopo 

inibitório, condeno a reclamante ao pagamento de multa de 9% e de 

indenização de 10%, ambos sobre o valor da causa, consoante autoriza o 

art. 81 do Código de Processo Civil. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Na forma da 

fundamentação supra, CONDENO a parte reclamante, como litigante de má 

fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por 

cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor 

da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em 

benefício dos procuradores da reclamada. Sem despesas processuais e 

honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 14 de maio de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010064-40.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ELENIRA FRANCISCA DA 

SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE ARAPUTANGA, SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/95, art. 38, caput c/c Lei 

n. 12.153/09, art. 27. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC, ajuizada por ELENIRA 

FRANCISCA DA SILVA em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO E 

MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA. É o necessário. Decido. A parte reclamante 

afirma que necessita realizar tratamento fitoterápico com RPG, a fim de 

obter fortalecimento da musculatura paravertebral lombo-sacra, por no 

mínimo 40 sessões. A peça inicial veio, acompanhada de diversos 

documentos médicos que demonstram o suso narrado. O ESTADO DE 

MATO GROSSO, foi citado para contestar a presente ação, deixando o 

prazo transcorrer in albis. Sobre o tema disciplina o NCPC em seu artigo 

355: Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: (…). II – o réu for revel, 

ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, 

na forma do art. 349.”. Nada obstante, o efeito material da revelia não pode 

ser aplicado à Fazenda Pública. É que sendo indisponível o direito tutelado, 

não se pode admitir que a ausência de defesa gere presunção de que os 

fatos alegados pela Autora são verdadeiros, isentando-o de produzir 

provas a este respeito. Contudo, a petição inicial vem prestigiada por 

adequada prova documental, tendo a parte autora comprovado 

suficientemente os fatos constitutivos de seu direito. Pelo que decreto à 

revelia da requerida ESTADO DE MATO GROSSO, com fulcro no artigo 344 

do novo Código de Processo Civil. A requerida MUNICIPIO DE 

ARAPUTANGA, alega preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, a qual 

não merece prosperar, haja vista que o direito à saúde está inserido entre 

os direitos e garantias fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 

2º. A natureza do direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao 

Município providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, 

sendo a saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. 

Ante a legitimidade da parte, julgo improcedente a preliminar suscitada pela 

requerida. Presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como 

preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e permitindo 

a hipótese o julgamento imediato da lide, por suficientes para o julgamento 

da causa os esclarecimentos já constantes dos autos – Lei n. 12.153/09, 
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art. 16, § 2º -, passo a analisar o mérito. As ações e serviços públicos de 

saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 

sistema único – CRFB/88, art. 198 -, cuja aquela é organizada e financiada 

com recursos do orçamento da seguridade social da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes que asseguram 

aos necessitados o fornecimento gratuito dos medicamentos 

indispensáveis ao tratamento de sua saúde, de responsabilidade da União, 

dos Estados e Municípios. Em consideração aos princípios constitucionais 

e ponderando os valores envolvidos na demanda, é certo que deve 

prevalecer o direito à saúde, projeção da dignidade da pessoa humana, 

princípio fundamental - art. 1º, III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder 

Judiciário, sempre que possível, superar essa dificuldade, prestando a 

tutela jurisdicional em deferência à concretização do princípio da dignidade 

da pessoa humana. A parte autora afirma que necessita do tratamento 

fisioterápico de RPG, contudo, não tem condições financeiras de arcar 

com tal despesa, o que vem comprometendo seu tratamento, e a peça 

inicial veio acompanhada de diversos documentos médicos que 

demonstram o suso narrado. O processo foi enviado ao Núcleo de Apoio 

Técnico-NAT, cuja conclusão foi de que não há nos autos documentos 

que comprovam a urgência ou emergência do tratamento específico, bem 

como informou que o tratamento de RPG não é assegurado pelo SUS, 

contudo, há diversos tratamentos que são atendidos na rede pública. O 

pedido liminar foi indeferido (id. 10392158). Sendo assim, em analise aos 

documentos anexados aos autos, entendo que razão assiste a parte 

requerente, vejamos. A Constituição Federal garante a todos os cidadãos 

uma existência digna e eleva a saúde a condição de direito fundamental do 

homem, portanto, direito inquestionável. No caso em apreço, o que se 

pretende é o reconhecimento judicial da obrigação do Estado em fornecer 

o tratamento fisioterápico de RPG, de modo a garantir à paciente a 

sobrevida e uma melhor qualidade desta. Cumpre asseverar que o Poder 

Público tem a obrigação de fornecer a todo cidadão o direito fundamental à 

saúde, devendo as reclamadas, portanto, prover os meios necessários 

para fornecer o pleiteado pela parte autora, de acordo com a prescrição 

medica. Por fim, esclareço que o não atendimento do decisum poderá 

ensejar providências necessárias outras, entre as quais o bloqueio de 

ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas de direito público 

interno, mais eficaz do que a fixação de astreinte/multas diárias que 

costumam ser ignoradas pelo Poder Público. Nesses termos: “AGRAVO 

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. RESSARCIMENTO DE DESPESAS 

HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em vista que o ente público 

descumpriu a determinação judicial de fornecimento da cirurgia à autora, 

cabível o ressarcimento imediato dos gastos arcados pelo nosocômio 

particular, mediante bloqueio de numerário. O sequestro de valores em 

conta bancária encontra previsão no art. 461, § 5º, do CPC, inexistindo 

ilegalidade a ser reconhecida. Precedentes. AGRAVO DESPROVIDO. 

(Agravo Nº 70065450470, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 19/08/2015)”. (TJ-RS - 

AGV: 70065450470 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de 

Julgamento: 19/08/2015, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 26/08/2015) Isso posto, RESOLVO O MÉRITO –NCPC, art. 

487, I -, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para: - DECRETAR à 

REVELIA da requerida ESTADO DE MATO GROSSO, com fulcro no artigo 

344 do novo Código de Processo Civil. -DETERMINAR que as requeridas 

solidariamente, promovam o tratamento fisioterápico de RPG, na forma 

prescrita a autora (40 sessões), desde que o médico que atenda a parte 

informe a impossibilidade de utilização de outros tratamentos 

fisioterapêuticos fornecidos alternativamente pelo SUS. Ademais, 

esclareço que, quando for obrigação de prestação continuada, a parte 

beneficiária deverá apresentar nova receita médica ou relatório médico 

periodicamente, fixando o mínimo de 6 (seis) meses para essa 

renovação/atualização ou prazo outro esclarecido/indicado por 

profissional médico como necessário à revisão do tratamento, 

considerada a natureza da enfermidade, sob pena de perda da eficácia da 

medida – CNGC, art. 1.320, caput. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55 c/c 

Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação especial, não haverá/não 

sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado, prossiga com a execução 

na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública – 

Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 27 –, Enunciados n. 3 e 4 do XIV Encontro 

Estadual - “Enunciado 3 – A execução de título extrajudicial e judicial no 

Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 730 do Código de 

Processo Civil, facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ E ALTERADO XIV ENCONTRO – 

CUIABÁ); Enunciado 4 - As Requisições de Pequeno Valor e os 

precatórios deverão ser encaminhadas ao Presidente do TJMT para fins 

de pagamento. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - e Código de 

Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e 

ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, 

ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 

parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga _________________________________________ Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 14 de maio de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010064-40.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ELENIRA FRANCISCA DA 

SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE ARAPUTANGA, SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/95, art. 38, caput c/c Lei 

n. 12.153/09, art. 27. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC, ajuizada por ELENIRA 

FRANCISCA DA SILVA em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO E 

MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA. É o necessário. Decido. A parte reclamante 

afirma que necessita realizar tratamento fitoterápico com RPG, a fim de 

obter fortalecimento da musculatura paravertebral lombo-sacra, por no 

mínimo 40 sessões. A peça inicial veio, acompanhada de diversos 

documentos médicos que demonstram o suso narrado. O ESTADO DE 

MATO GROSSO, foi citado para contestar a presente ação, deixando o 

prazo transcorrer in albis. Sobre o tema disciplina o NCPC em seu artigo 

355: Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: (…). II – o réu for revel, 

ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, 

na forma do art. 349.”. Nada obstante, o efeito material da revelia não pode 

ser aplicado à Fazenda Pública. É que sendo indisponível o direito tutelado, 

não se pode admitir que a ausência de defesa gere presunção de que os 

fatos alegados pela Autora são verdadeiros, isentando-o de produzir 

provas a este respeito. Contudo, a petição inicial vem prestigiada por 

adequada prova documental, tendo a parte autora comprovado 

suficientemente os fatos constitutivos de seu direito. Pelo que decreto à 

revelia da requerida ESTADO DE MATO GROSSO, com fulcro no artigo 344 

do novo Código de Processo Civil. A requerida MUNICIPIO DE 

ARAPUTANGA, alega preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, a qual 

não merece prosperar, haja vista que o direito à saúde está inserido entre 

os direitos e garantias fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 

2º. A natureza do direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao 

Município providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, 

sendo a saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 
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enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. 

Ante a legitimidade da parte, julgo improcedente a preliminar suscitada pela 

requerida. Presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como 

preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e permitindo 

a hipótese o julgamento imediato da lide, por suficientes para o julgamento 

da causa os esclarecimentos já constantes dos autos – Lei n. 12.153/09, 

art. 16, § 2º -, passo a analisar o mérito. As ações e serviços públicos de 

saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 

sistema único – CRFB/88, art. 198 -, cuja aquela é organizada e financiada 

com recursos do orçamento da seguridade social da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes que asseguram 

aos necessitados o fornecimento gratuito dos medicamentos 

indispensáveis ao tratamento de sua saúde, de responsabilidade da União, 

dos Estados e Municípios. Em consideração aos princípios constitucionais 

e ponderando os valores envolvidos na demanda, é certo que deve 

prevalecer o direito à saúde, projeção da dignidade da pessoa humana, 

princípio fundamental - art. 1º, III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder 

Judiciário, sempre que possível, superar essa dificuldade, prestando a 

tutela jurisdicional em deferência à concretização do princípio da dignidade 

da pessoa humana. A parte autora afirma que necessita do tratamento 

fisioterápico de RPG, contudo, não tem condições financeiras de arcar 

com tal despesa, o que vem comprometendo seu tratamento, e a peça 

inicial veio acompanhada de diversos documentos médicos que 

demonstram o suso narrado. O processo foi enviado ao Núcleo de Apoio 

Técnico-NAT, cuja conclusão foi de que não há nos autos documentos 

que comprovam a urgência ou emergência do tratamento específico, bem 

como informou que o tratamento de RPG não é assegurado pelo SUS, 

contudo, há diversos tratamentos que são atendidos na rede pública. O 

pedido liminar foi indeferido (id. 10392158). Sendo assim, em analise aos 

documentos anexados aos autos, entendo que razão assiste a parte 

requerente, vejamos. A Constituição Federal garante a todos os cidadãos 

uma existência digna e eleva a saúde a condição de direito fundamental do 

homem, portanto, direito inquestionável. No caso em apreço, o que se 

pretende é o reconhecimento judicial da obrigação do Estado em fornecer 

o tratamento fisioterápico de RPG, de modo a garantir à paciente a 

sobrevida e uma melhor qualidade desta. Cumpre asseverar que o Poder 

Público tem a obrigação de fornecer a todo cidadão o direito fundamental à 

saúde, devendo as reclamadas, portanto, prover os meios necessários 

para fornecer o pleiteado pela parte autora, de acordo com a prescrição 

medica. Por fim, esclareço que o não atendimento do decisum poderá 

ensejar providências necessárias outras, entre as quais o bloqueio de 

ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas de direito público 

interno, mais eficaz do que a fixação de astreinte/multas diárias que 

costumam ser ignoradas pelo Poder Público. Nesses termos: “AGRAVO 

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. RESSARCIMENTO DE DESPESAS 

HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em vista que o ente público 

descumpriu a determinação judicial de fornecimento da cirurgia à autora, 

cabível o ressarcimento imediato dos gastos arcados pelo nosocômio 

particular, mediante bloqueio de numerário. O sequestro de valores em 

conta bancária encontra previsão no art. 461, § 5º, do CPC, inexistindo 

ilegalidade a ser reconhecida. Precedentes. AGRAVO DESPROVIDO. 

(Agravo Nº 70065450470, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 19/08/2015)”. (TJ-RS - 

AGV: 70065450470 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de 

Julgamento: 19/08/2015, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 26/08/2015) Isso posto, RESOLVO O MÉRITO –NCPC, art. 

487, I -, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para: - DECRETAR à 

REVELIA da requerida ESTADO DE MATO GROSSO, com fulcro no artigo 

344 do novo Código de Processo Civil. -DETERMINAR que as requeridas 

solidariamente, promovam o tratamento fisioterápico de RPG, na forma 

prescrita a autora (40 sessões), desde que o médico que atenda a parte 

informe a impossibilidade de utilização de outros tratamentos 

fisioterapêuticos fornecidos alternativamente pelo SUS. Ademais, 

esclareço que, quando for obrigação de prestação continuada, a parte 

beneficiária deverá apresentar nova receita médica ou relatório médico 

periodicamente, fixando o mínimo de 6 (seis) meses para essa 

renovação/atualização ou prazo outro esclarecido/indicado por 

profissional médico como necessário à revisão do tratamento, 

considerada a natureza da enfermidade, sob pena de perda da eficácia da 

medida – CNGC, art. 1.320, caput. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55 c/c 

Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação especial, não haverá/não 

sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado, prossiga com a execução 

na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública – 

Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 27 –, Enunciados n. 3 e 4 do XIV Encontro 

Estadual - “Enunciado 3 – A execução de título extrajudicial e judicial no 

Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 730 do Código de 

Processo Civil, facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ E ALTERADO XIV ENCONTRO – 

CUIABÁ); Enunciado 4 - As Requisições de Pequeno Valor e os 

precatórios deverão ser encaminhadas ao Presidente do TJMT para fins 

de pagamento. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - e Código de 

Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e 

ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, 

ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 

parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga _________________________________________ Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 14 de maio de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-40.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIRA FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010064-40.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ELENIRA FRANCISCA DA 

SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE ARAPUTANGA, SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/95, art. 38, caput c/c Lei 

n. 12.153/09, art. 27. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC, ajuizada por ELENIRA 

FRANCISCA DA SILVA em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO E 

MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA. É o necessário. Decido. A parte reclamante 

afirma que necessita realizar tratamento fitoterápico com RPG, a fim de 

obter fortalecimento da musculatura paravertebral lombo-sacra, por no 

mínimo 40 sessões. A peça inicial veio, acompanhada de diversos 

documentos médicos que demonstram o suso narrado. O ESTADO DE 

MATO GROSSO, foi citado para contestar a presente ação, deixando o 

prazo transcorrer in albis. Sobre o tema disciplina o NCPC em seu artigo 

355: Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: (…). II – o réu for revel, 

ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, 

na forma do art. 349.”. Nada obstante, o efeito material da revelia não pode 

ser aplicado à Fazenda Pública. É que sendo indisponível o direito tutelado, 

não se pode admitir que a ausência de defesa gere presunção de que os 

fatos alegados pela Autora são verdadeiros, isentando-o de produzir 

provas a este respeito. Contudo, a petição inicial vem prestigiada por 

adequada prova documental, tendo a parte autora comprovado 
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suficientemente os fatos constitutivos de seu direito. Pelo que decreto à 

revelia da requerida ESTADO DE MATO GROSSO, com fulcro no artigo 344 

do novo Código de Processo Civil. A requerida MUNICIPIO DE 

ARAPUTANGA, alega preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, a qual 

não merece prosperar, haja vista que o direito à saúde está inserido entre 

os direitos e garantias fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 

2º. A natureza do direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao 

Município providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, 

sendo a saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. 

Ante a legitimidade da parte, julgo improcedente a preliminar suscitada pela 

requerida. Presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como 

preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e permitindo 

a hipótese o julgamento imediato da lide, por suficientes para o julgamento 

da causa os esclarecimentos já constantes dos autos – Lei n. 12.153/09, 

art. 16, § 2º -, passo a analisar o mérito. As ações e serviços públicos de 

saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 

sistema único – CRFB/88, art. 198 -, cuja aquela é organizada e financiada 

com recursos do orçamento da seguridade social da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes que asseguram 

aos necessitados o fornecimento gratuito dos medicamentos 

indispensáveis ao tratamento de sua saúde, de responsabilidade da União, 

dos Estados e Municípios. Em consideração aos princípios constitucionais 

e ponderando os valores envolvidos na demanda, é certo que deve 

prevalecer o direito à saúde, projeção da dignidade da pessoa humana, 

princípio fundamental - art. 1º, III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder 

Judiciário, sempre que possível, superar essa dificuldade, prestando a 

tutela jurisdicional em deferência à concretização do princípio da dignidade 

da pessoa humana. A parte autora afirma que necessita do tratamento 

fisioterápico de RPG, contudo, não tem condições financeiras de arcar 

com tal despesa, o que vem comprometendo seu tratamento, e a peça 

inicial veio acompanhada de diversos documentos médicos que 

demonstram o suso narrado. O processo foi enviado ao Núcleo de Apoio 

Técnico-NAT, cuja conclusão foi de que não há nos autos documentos 

que comprovam a urgência ou emergência do tratamento específico, bem 

como informou que o tratamento de RPG não é assegurado pelo SUS, 

contudo, há diversos tratamentos que são atendidos na rede pública. O 

pedido liminar foi indeferido (id. 10392158). Sendo assim, em analise aos 

documentos anexados aos autos, entendo que razão assiste a parte 

requerente, vejamos. A Constituição Federal garante a todos os cidadãos 

uma existência digna e eleva a saúde a condição de direito fundamental do 

homem, portanto, direito inquestionável. No caso em apreço, o que se 

pretende é o reconhecimento judicial da obrigação do Estado em fornecer 

o tratamento fisioterápico de RPG, de modo a garantir à paciente a 

sobrevida e uma melhor qualidade desta. Cumpre asseverar que o Poder 

Público tem a obrigação de fornecer a todo cidadão o direito fundamental à 

saúde, devendo as reclamadas, portanto, prover os meios necessários 

para fornecer o pleiteado pela parte autora, de acordo com a prescrição 

medica. Por fim, esclareço que o não atendimento do decisum poderá 

ensejar providências necessárias outras, entre as quais o bloqueio de 

ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas de direito público 

interno, mais eficaz do que a fixação de astreinte/multas diárias que 

costumam ser ignoradas pelo Poder Público. Nesses termos: “AGRAVO 

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. RESSARCIMENTO DE DESPESAS 

HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em vista que o ente público 

descumpriu a determinação judicial de fornecimento da cirurgia à autora, 

cabível o ressarcimento imediato dos gastos arcados pelo nosocômio 

particular, mediante bloqueio de numerário. O sequestro de valores em 

conta bancária encontra previsão no art. 461, § 5º, do CPC, inexistindo 

ilegalidade a ser reconhecida. Precedentes. AGRAVO DESPROVIDO. 

(Agravo Nº 70065450470, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 19/08/2015)”. (TJ-RS - 

AGV: 70065450470 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de 

Julgamento: 19/08/2015, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 26/08/2015) Isso posto, RESOLVO O MÉRITO –NCPC, art. 

487, I -, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para: - DECRETAR à 

REVELIA da requerida ESTADO DE MATO GROSSO, com fulcro no artigo 

344 do novo Código de Processo Civil. -DETERMINAR que as requeridas 

solidariamente, promovam o tratamento fisioterápico de RPG, na forma 

prescrita a autora (40 sessões), desde que o médico que atenda a parte 

informe a impossibilidade de utilização de outros tratamentos 

fisioterapêuticos fornecidos alternativamente pelo SUS. Ademais, 

esclareço que, quando for obrigação de prestação continuada, a parte 

beneficiária deverá apresentar nova receita médica ou relatório médico 

periodicamente, fixando o mínimo de 6 (seis) meses para essa 

renovação/atualização ou prazo outro esclarecido/indicado por 

profissional médico como necessário à revisão do tratamento, 

considerada a natureza da enfermidade, sob pena de perda da eficácia da 

medida – CNGC, art. 1.320, caput. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 55 c/c 

Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação especial, não haverá/não 

sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, art. 11. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado, prossiga com a execução 

na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública – 

Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 27 –, Enunciados n. 3 e 4 do XIV Encontro 

Estadual - “Enunciado 3 – A execução de título extrajudicial e judicial no 

Juizado Especial da Fazenda Pública segue o rito do art. 730 do Código de 

Processo Civil, facultando-se a oposição de embargos nos próprios autos. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ E ALTERADO XIV ENCONTRO – 

CUIABÁ); Enunciado 4 - As Requisições de Pequeno Valor e os 

precatórios deverão ser encaminhadas ao Presidente do TJMT para fins 

de pagamento. (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - e Código de 

Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e 

ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, 

ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 

parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga _________________________________________ Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 14 de maio de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho
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Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-24.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CHRYSTIAN CARVALHO RAMALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT0003642S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DELFINO SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000028-24.2018.8.11.0038; Valor causa: 

0,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436)/[DIREITO DE IMAGEM, DIREITO DE IMAGEM]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: REQUERENTE: CHRYSTIAN CARVALHO RAMALHO 

REQUERIDO: RAFAEL DELFINO SOUZA - Endereço: Rua 28 de outubro, nº 

2806, Centro, Mirassol D'Oeste/MT, CEP 78280-000. A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por 

finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, PARTE REQUERIDA, por todo o 

conteúdo da petição inicial, que se encontra disponibilizada no Sistema PJE 

- Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência 

designada Tipo: Conciliação Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE 
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CONCILIAÇÃO Data: 21/06/2018 Hora: 16h00 (MT) no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não haverá 

prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas 

pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos. 

OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a,s) 

comparecer devidamente trajado(a,s) e portando documentos pessoais. 2) 

Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na 

web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. ARAPUTANGA - MT, 16 de maio 

de 2018 Atenciosamente, MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico 

Judiciário ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) DR. RENATO JOSÉ 

DE ALMEIDA COSTA FILHO. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, 

S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 

32611273

Comarca de Arenápolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 25/2018/DF

A Doutora Marina Carlos França, Juíza de Direito e Diretora do Fórum da 

Comarca de Arenápolis, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, etc. Considerando o que dispõe a Portaria n.º 

429/2017-C.ADM, a qual Institui o Marco Regulatório estabelecendo 

normas gerais sobre a administração do patrimônio - bens móveis do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso; Considerando que já houve 

regulamentação quanto a Comissão Permanente de Inventário Físico e 

Contábil (Port.23/2018-DF), R E S O L V E: Art. 1º - NOMEAR Comissão 

para realização de catalogação de materiais permanentes ociosos e 

obsoletos para doação no ano de 2018, composta pelos seguintes 

Servidores: I- Membro: Glória de Jesus Pereira Santana, matrícula 1117 - 

Gestora Geral; II – Membro: Amauri Conceição D. Filho, Mat. 4428 – Oficial 

de Justiça; III – Membro: Valdeci Leopoldina Fonseca, matrícula 8236 – 

Oficiala de Justiça. Art. 2º - São atribuições da Comissão: I- providenciar a 

catalogação dos materiais permanentes, verificando o estado de 

conservação destes para reunir parâmetros para reavaliação patrimonial, 

quando necessário; II - verificar a existência de material ocioso ou 

obsoleto, propondo a redistribuição ou a respectiva baixa; II - verificar se 

há extravio de material permanente e, em caso positivo, informar ao 

Departamento de Material e Patrimônio, para as providências cabíveis; IV- 

analisar o cadastro das entidades inscritas e emitir parecer nos 

processos de alienação de bens inservíveis do Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso; V- encaminhar ao Departamento de Material e Patrimônio 

para análise, confrontação e ajustes necessários (incorporações, baixas 

e emissão de novos termos de responsabilidades), as informações 

constantes nos arrolamentos de bens patrimoniais móveis (permanente e 

de consumo) e imóveis; VI – confeccionar e publicar Edital referente à 

Doação de Bens Inservíveis; VII– classificar os bens inservíveis como 

ocioso, obsoleto, antieconômico e irrecuperável. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se, afixando-se cópia desta no átrio do Fórum, remetendo-se ao 

Departamento de Material e Patrimônio e ao Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso. Arenápolis, 16 de maio de 2018.

MARINA CARLOS FRANÇA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52188 Nr: 683-20.2016.811.0026

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Eduardo Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcedino Quirino Gomes, Ronismar Gomes dos 

Santos, Washington Luiz de Souza Lopes, Joabe Almeida dos Santos, 

Antonio Pardim, José Roberto Froio, OSMAR DE BRITO , Manoel Carlos da 

Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5849/MT, SOCRATES GIL SILVEIRA MELO - OAB:5557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pela presente, intimo o Dr. Rodrigo Schwab Mattozo para apresentar 

procuração no prazo de 10 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 51914 Nr: 576-73.2016.811.0026

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Souza de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joabe Almeida dos Santos, José Roberto Froio, 

Washington Luiz de Souza Lopes, Antonio Pardim, Ronismar Gomes dos 

Santos, Manoel Carlos da Costa, Alcedino Quirino Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5849/MT, SOCRATES GIL SILVEIRA MELO - OAB:5557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14878

 Pela presente, intimo o Dr. Rodrigo Schwab Mattozo para no prazo de 10 

dias juntar aos autos instrumento de procuração.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42514 Nr: 588-92.2013.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hur Carlos Santos França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hur Carlos Santos França - 

OAB:22850, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - OAB:MT/10186/O

 Vistos.

Diante impossibilidade de comparecimento do representante ministerial na 

audiência anteriormente agendada, tal como noticiado no Ofício nº 

27/2018/PJN, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o 

DIA 18 (DEZOITO) DE JULHO DE 2018, ÀS16H00MIN.

Renovem-se as intimações/comunicações, expedindo-se o necessário.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66831 Nr: 972-79.2018.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Felipe de Souza Rodrigues, Genivaldo 

Hernandes Junior, LUAN RODRIGUES HONORATO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO FERREIRA FREITAS - 

OAB:19920/O

 III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da 

prisão preventiva formulado pelo acusado GENIVALDO HERNANDES 

JUNIOR.EXPEÇA-SE carta precatória com a finalidade de citar o acusado 

Luan Rodrigues Honorato de Araújo, recolhido na Cadeia Pública da 

Comarca de Campo Novo do Parecis/MT por força de prisão preventiva 

decretada por aquele Juízo e por prisão preventiva decretada por este 

Juízo, nos autos Código 66881.Proceda-se com o cumprimento da decisão 

de fl. 167. Ciência ao Ministério Público.Intime-se, via DJe, o advogado do 

acusado Genivaldo do inteiro teor desta decisão.Intime-se e se cumpra, 
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com MÁXIMA URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 67833 Nr: 1497-61.2018.811.0026

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: 2ª Vara Criminal de Tangará da Serra, Ministério Público 

Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Martins Lourenço 

- OAB:MT 5.154-A

 Intimo o patrono da parte requerida devidamente constituido, para ciência 

da r. decisão abaixo transcrita:

Vistos.

I - DESIGNO a data de 15(QUINZE) DE AGOSTO DE 2018, ÀS 14H30MIN 

para inquirição da testemunha GENOVEVE VALERIANA DE JESUS.

II - Cumpra a Secretaria Judicial as seguintes providências:

a) Requisite-se/Intime-se da testemunha para que seja inquirida na 

solenidade processual designada.

b) Oficie-se ao Juízo Deprecante informando a data da audiência 

designada.

c) Ciência ao Ministério Público e a defesa técnica, devendo o último ser 

cadastrado no sistema para recebimento da intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 67881 Nr: 1517-52.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Duarte de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA 

E SILVA - OAB:24365/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. 

Considerando que é de conhecimento público que os Procuradores do 

INSS jamais comparecem à audiência de instrução e julgamento, bem como 

que é de conhecimento deste Juízo que não há quadro suficiente de 

Procuradores Federais capazes de atender ao volume de audiências 

iniciais de conciliação em todo o Território do Estado de Mato Grosso, bem 

como em observância as especificidades da causa, e de modo a adequar 

o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 139, VI, 

do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.CITE-SE a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, 

no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil.Em seguida, INTIME-SE, via DJe, 

o(a/s) advogado(a/s) da parte autora para que, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, impugne a contestação e os documentos a ela 

agregados.Sem prejuízo, NOMEIO como perito-médico, independentemente 

de compromisso, o Dr. Arlan de Azevedo Ferreira, CRM-MT 1.444, com 

endereço à Rua Singapura, número 427, Casa 06, Condomínio Malibu Park, 

CEP 78430-000, na cidade de Cuiabá/MT, telefone (065) 9.9981-9047, para 

responder os quesitos apresentados pelas partes.DESIGNO o dia 14 de 

JULHO de 2018, as 08h, para realização da perícia médica, a ser realizada 

no prédio do Fórum desta Comarca.Consoante Resolução do Conselho da 

Justiça Federal e em decorrência da complexidade da perícia, FIXO os 

honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), que serão pagos ao 

perito que efetivamente realizá-la, após o término do prazo concedido para 

as partes se manifestarem acerca do laudo.O respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de em 20 dias (CPC, arts. 466 e 474). INTIMEM-SE 

as partes acerca da perícia agendada, quando poderão, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicar quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal 

é dispensável), se ainda não indicados.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 67845 Nr: 1499-31.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Evangelista Pinheiro de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Volkswagen S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO FERREIRA FREITAS - 

OAB:19920/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Compulsando os autos com vagar, verifico que os documentos em 

anexos a petição inicial encontram-se em desconformidade com o 

disposto no Provimento n° 38/2012/CGJ e Resolução n° 185 do Conselho 

Nacional de Justiça, haja vista que os documentos juntados estão 

ininteligíveis, o que inviabiliza o contraditório e a dialética processual que a 

partir desta se inicia.

2. Ademais, os pedidos e requerimentos estão em desconformidade com o 

pretendido no decorrer dos fatos e do direito.

3. Por tais razões, INTIME-SE a parte autora para, que no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial trazendo aos autos cópias legíveis dos 

documentos anexados as págs. 24/31, bem como discriminar nos pedidos 

e requerimentos o valor total a ser restituído e o valor do dano moral 

pretendido, sob pena de seu indeferimento e extinção do feito.

4. No mesmo passo, deverá comprovar a alegada hipossuficiência de 

recursos nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, CPC ou 

recolher as devidas custas processuais.

5. Se recolhida as custas processuais, REMETAM-SE os autos ao cartório 

distribuidor.

6. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e 

voltem-me conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 63879 Nr: 4527-41.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldemar Inácio da Silva Junior, MARCIA RAQUEL 

TIMOTEO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:20758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I. INDEFIRO o pedido retro, mantendo os fundamentos da decisão proferida 

a ref. 16.

II. INTIME-SE o d. patrono para cumprir conforme determinado a ref. 16, no 

prazo de 48 horas, sobe pena de extinção.

CUMPRA-SE.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40456 Nr: 281-75.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Silva Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MMª. Juíza de Direito, intimo o exequente na pessoa 

de seu advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ. DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

 Ressalta-se outrossim que o NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, NO 

REFERIDO PRAZO, OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E 

ARQUIVAMENTO dos feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 

1º e 2º, do CPC e artigo 2º do Provimento 84/2041.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 585 de 806



 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40380 Nr: 188-15.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Alves de Souza, Wagner 

Soares de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson de Oliveira Rosa - 

OAB:MT/3236-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MMª. Juíza de Direito, intimo o exequente na pessoa 

de seu advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ. DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

 Ressalta-se outrossim que o NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, NO 

REFERIDO PRAZO, OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E 

ARQUIVAMENTO dos feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 

1º e 2º, do CPC e artigo 2º do Provimento 84/2041.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22270 Nr: 783-48.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JM de Moura, José Romerio Almeida da Silva, 

Jaide Maria de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8392/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MMª. Juíza de Direito, intimo o exequente na pessoa 

de seu advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ. DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

 Ressalta-se outrossim que o NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, NO 

REFERIDO PRAZO, OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E 

ARQUIVAMENTO dos feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 

1º e 2º, do CPC e artigo 2º do Provimento 84/2041.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 435 Nr: 316-94.1996.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Alves de Brito, Anna Aparecida José 

de Brito (falecida)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana da Silva Brito - 

OAB:171936

 [...] REJEITO a exceção de pré-executividade, determinando o 

prosseguimento da demanda executiva.PROCEDA a Secretaria da Vara 

com as anotações pertinentes quanto Patrono do exequente (fls. 

150/151), para fins de escorreita intimação, no sistema Apolo e na capa 

dos autos, devendo a providência ser certificada.Tendo em vista que o 

valor exequendo foi atualizado em 23.01.2014 (fl. 130), INTIME-SE o 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, atualizar o débito, 

observando os parâmetros utilizados pelo contador judicial a fl. 130, bem 

como manifestar requerendo o que entender de direito.Em seguida, 

INTIME-SE o executado para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

quanto ao cálculo. Ressalta-se que seu silencio será considerado como 

concordância tácita.Após, tornem-me os autos conclusos.Deverá a 

serventia cumprir o determinado de forma célere, eis que a execução 

tramita desde o ano de 1996, e certificar o necessário.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 15084 Nr: 199-20.2007.811.0026

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Roberto da Silva e Cia Ltda., Mauro 

Roberto da Silva, Joaquim Abilio da Silva, Célio Carlos da Silva, Marineuza 

Alves Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Mischiatti - OAB:7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I do Código de Processo Civil e DECLARO constituído, de pleno 

direito, o título executivo judicial em demérito dos requeridos, na quantia de 

R$ R$ 22.220,72 (vinte e dois mil, duzentos e vinte reais setenta e dois 

centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês desde a citação. PROCEDAM-SE as alterações 

necessárias no sistema Apolo, para inserir o nome do novel advogado do 

requerente, Dr. LAERCIO FAEDA, conforme documentos juntados as fls. 

94/96.Após o decurso do prazo recursal, INTIME-SE a parte autora para 

encartar aos autos planilha de débito atualizada.Em seguida, CITE-SE e 

INTIME-SE o devedor para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento, sob pena de incorrer na multa de 10% sobre o valor da dívida, 

bem como os honorários advocatícios de 10% (dez por cento).Não 

havendo pagamento voluntário, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE mandado de 

penhora e avalição (art. 523, §3º, CPC), intimando-se o autor a depositar 

custas, se houver.Por fim, considerando que, nesta data, houve a 

declaração de constituição em título executivo judicial, proceda-se a 

conversão da classe processual no Sistema Apolo para CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do provimento nº 

42/2008-CGJ-MT,INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40035 Nr: 1234-73.2011.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdPMBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alider Gonçalves de Oliveira - 

OAB:2875, Gaius Alider Duarte Fioravante Oliveira - OAB:45363/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trato de Ação Cautelar Incidental de Alimentos Provisionais nos autos de 

ação de divórcio litigioso de código 40036, ajuizada por MARIA DA PENHA 

MACHADO BARBOSA GOMES em face de MANOEL GOMES, ambos já 

qualificados.

Recebida a inicial, fora indeferido o benefício da justiça gratuita, 

concedente a parte autora o direito de recolher as custas processuais ao 

final do processo, e deferiu a medida liminar, fixando os alimentos 

provisórios nas quantia de 30% das aposentadorias recebidas pelo 

requerido (fls. 86/89).

Entrementes, a requerente pugnou pela extinção do feito pela perda do 

objeto, eis que as partes já se divorciaram (fls. 144/156).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Compulsando os autos de código 40036 (em apenso) com vagar, verifico 

que as partes firmaram acordo (fls. 199/202) quanto ao divórcio, dívidas e 

partilha de bens, o qual foi devidamente homologado as fls. 212/214. Logo, 

restou o fim do litigio entre as partes, perdendo esta demanda seu objeto, 

sendo mister a extinção do processo sem resolução de mérito.

Ante o exposto, REVOGO a liminar deferida as fls. 86/89 e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o presente processo, sem a 

resolução de seu mérito, à luz do artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil.

Custas, se houver, pela parte autora.

Com o trânsito em julgado devidamente certificado, ARQUIVE-SE os autos, 

autos com as baixas e anotações de estilo.
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DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44602 Nr: 560-90.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosinha Santos Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PGE e/ou Governador do Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21213/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I - Ciente do retorno dos autos e acórdão exarado pelos magistrados do E. 

Tribunal de Justiça, motivo pelo qual DETERMINO que arquive os autos com 

as cautelas e baixas necessárias.

II – CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41816 Nr: 2041-59.2012.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Marcia Pinheiro Meneses

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - 

OAB:11574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. De pronto, INTIME-SE o(à) advogado(a) constituído(a), através de 

publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se dá integral 

quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 10 (dez) 

dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao adimplemento 

e o processo extinto pela satisfação da obrigação (art. 924, II, CPC).

II. Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, tornem-me concluso para sentença – código n. 36.

III. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 67889 Nr: 1523-59.2018.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTO MENDES DE MOURA, EDER MENDES DE MOURA , 

Ana Maria da Costa Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) 8. Desta forma, não evidenciada a miserabilidade necessária para a 

concessão do benefício da gratuidade da justiça, DETERMINO que a parte 

autora recolha, no prazo de 30 (trinta) dias, as custas e a taxas 

judiciárias, conforme o valor da causa, sob pena de indeferimento da 

petição inicial e extinção do feito. 9. No mesmo passo, deverá o d. patrono 

juntar aos autos instrumento procuratório tendo como outorgante EDER 

MENDES DE MOURA, eis que ausente nos autos. 10. Se recolhida as 

custas e despesas processuais, REMETAM-SE os autos ao cartório 

distribuidor, para que certifique, no prazo de 3 (três) dias, se o valor das 

custas judiciais e/ou das taxas judiciárias foram recolhidas 

adequadamente. 11. Diversamente, transcorrido o prazo in albis, 

CERTIFIQUE-SE e TORNEM-ME os autos conclusos para sentença – código 

36. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45178 Nr: 1032-91.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliazário Arantes Souza Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. B. Financeira S/A, Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erasmo Acácio de Campos - 

OAB:2244/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO VITALINO - 

OAB:2937-A/MT

 VISTOS.

I. INTIME-SE o reconvinte para manifestar acerca da resposta da 

reconvenção, no prazo de 15 (quinze) dias.

II. Em seguida, INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos advogados, para que 

esclareçam, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a 

designação da audiência de instrução, especificando objetivamente as 

provas que pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção 

probatória e julgamento imediato da lide.

III. Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas às provas, tornem-me 

concluso para saneamento ou julgamento antecipado.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40836 Nr: 825-63.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Zelia Meira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I. Em prelúdio consigno o presente feito está inserido na META 2/2018 do 

CNJ de deverá ter prioridade de tramitação.

II. Analisando atentamente os autos, em que pese tenham me vindo 

conclusos para prolação de sentença, verifico que o presente não se 

encontra maduro o suficiente para o seu deslinde, necessitando de uma 

maior dilação probatória para comprovação da qualidade de segurado 

especial. Registre-se que tal medida é perfeitamente cabível nos autos eis 

que o Magistrado, enquanto destinatário da prova a ser produzida, poderá 

determinar a produção de tal prova se utilizado de seu livre convencimento 

e entendimento.

III. Assim, CONVERTO O FEITO EM DILIGÊNCIA e DETERMINO a intimação 

da requerente através de seu patrono via DJe para, que no prazo de 10 

(dez) dias, junte aos autos a certidão de casamento ou documento hábil a 

fim de comprovar o vínculo conjugal com o sr. JOÃO PIRES DA TRINDADE.

IV. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem-me os autos 

conclusos para sentença – Código 36.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41199 Nr: 1330-54.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agustavo Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] DISPOSITIVO. Diante do exposto, ante a ausência do preenchimento 

dos requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, 

RESOLVO O MÉRITO (art. 487, I, CPC), e JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na petição inicial.CONDENO a parte autora (art. 91, 

caput, CPC) no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes e, com fulcro na isonomia, honorários advocatícios (art. 85, 

caput, CPC) fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a 

sentença, em tese e caso reconhecido o direito/benefício econômico 

pretendido, até a prolação desta sentença, nos termos do Enunciado n. 
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111 da Súmula do STJ, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 2º e 3º).Com o trânsito em 

julgado devidamente certifico, e nada requerido, arquive-se os autos, 

autos com as baixas e anotações de estilo.DECLARO esta sentença 

PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro 

na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41209 Nr: 1341-83.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilia Bento dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] DISPOSITIVO. Diante do exposto, ante a ausência do preenchimento 

dos requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, 

RESOLVO O MÉRITO (art. 487, I, CPC), e JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na petição inicial.CONDENO a parte autora (art. 91, 

caput, CPC) no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes e, com fulcro na isonomia, honorários advocatícios (art. 85, 

caput, CPC) fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a 

sentença, em tese e caso reconhecido o direito/benefício econômico 

pretendido, até a prolação desta sentença, nos termos do Enunciado n. 

111 da Súmula do STJ, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 2º e 3º).Com o trânsito em 

julgado devidamente certifico, e nada requerido, ARQUIVE-SE os autos, 

autos com as baixas e anotações de estilo.DECLARO esta sentença 

PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro 

na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às 

providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21879 Nr: 388-56.2011.811.0026

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Parailio Borba Neto, Ìtalo Domício Borba, Benedicta de 

Andrade Borba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edsel Antonio da Silva, Alba Luzia Pires da 

Silva, Edson Luiz da Silva, vulgo "Edinho", Denise Maki Omori da Silva, 

Edmar Navarro da Silva, Edna Solange da Silva, Célia Regina Ascari Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS BERNARDO SOUZA - 

OAB:3898/O, Italo Domicio Borba - OAB:5.208/MT, Maury Borges da 

Silva - OAB:10129-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO as partes por meio dos seus patronos legalmente constituídos Dr. 

Maury Borges da Silva OAB/MT 10129, Elias Bernardo Souza OAB/MT 

3898, do inteiro teor da r. decisão abaixo: REDESIGNO O DIA 04 DE JUNHO 

DE 2018, ÀS 14H30MIN, para realização da audiência de instrução e 

julgamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21879 Nr: 388-56.2011.811.0026

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Parailio Borba Neto, Ìtalo Domício Borba, Benedicta de 

Andrade Borba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edsel Antonio da Silva, Alba Luzia Pires da 

Silva, Edson Luiz da Silva, vulgo "Edinho", Denise Maki Omori da Silva, 

Edmar Navarro da Silva, Edna Solange da Silva, Célia Regina Ascari Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS BERNARDO SOUZA - 

OAB:3898/O, Italo Domicio Borba - OAB:5.208/MT, Maury Borges da 

Silva - OAB:10129-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO as partes por meio dos seus patronos legalmente constituídos Dr. 

Maury Borges da Silva OAB/MT 10129, Elias Bernardo Souza OAB/MT 

3898, do inteiro teor da r. decisão abaixo: - Cumpra a Secretaria Judicial 

as seguintes providências:a)Proceda-se com o cumprimento integral da 

decisão de fl. 132, eis que não houve intimação da Procuradoria do Estado 

de Mato Grosso;b)Proceda-se com a inclusão de BENEDICTA DE 

ANDRADE BORBA no polo ativo da ação;c)Intimem-se Benedicta e Paraílio, 

via DJE, para manifestarem quanto ao pedido de habilitação formulado por 

Rafael Gonçalves de Melo;d)Havendo concordância quanto ao pedido de 

habilitação, proceda-se com a inclusão de RAFAEL GONÇALVES DE 

MELO no polo ativo da ação. Do contrário, voltem-me os autos 

conclusos;e)Intimem-se, ainda, os autores, incluindo Rafael, acaso as 

partes manifestem pela homologação do pedido de habilitação, para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, juntando aos autos, 

antes da audiência designada, documentos que entenderem pertinentes, 

assim como da data designada para realização de audiência de instrução 

e julgamento, oportunidade em que serão ouvidas 02 (duas) testemunhas, 

eventualmente, arroladas por cada autor, trazidas independente de 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40923 Nr: 937-32.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Neuza da Silva Martins, Maria Neuza da 

Silva Martins, Paula Martins da Silva, Maycon da Silva Martins, Jocelito 

Martins Reges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT, DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:17609/O, 

José Henrique S. Vigo - OAB:17.074 - A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MMª. Juíza de Direito, intimo o exequente na pessoa 

de seu advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ. DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

 Ressalta-se outrossim que o NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, NO 

REFERIDO PRAZO, OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E 

ARQUIVAMENTO dos feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 

1º e 2º, do CPC e artigo 2º do Provimento 84/2041.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66831 Nr: 972-79.2018.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Felipe de Souza Rodrigues, Genivaldo 

Hernandes Junior, LUAN RODRIGUES HONORATO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO VINICIUS FONSECA 

MEIRA - OAB:23680/O, SILVIO FERREIRA FREITAS - OAB:19920/O

 Intima-se o Douto Causídico constituído pelo Denunciado Genivaldo 

Hernandes Junior, Dr. Cassio Vinicius Meira, para, no prazo de 10 (dez) 

dias responder a acusação, podendo arguir preliminar e alegar tudo o que 

interesse a sua defesa oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (artigo 396-A, do CPP).
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64934 Nr: 4949-16.2017.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdA, MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VHdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO VINICIUS FONSECA 

MEIRA - OAB:23680/O

 Em cumprimento à decisão de “Ref: 78”, uma vez apresentado memorias 

pelo parquet, Intima-se o douto causídico nomeado, Dr. Cassio Vinicius 

Fonseca Meira para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar memoriais 

finais escritos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 67192 Nr: 1155-50.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA CORREIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA 

E SILVA - OAB:24365/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se o Requerente, na pessoa de seu causídico constituído, para, 

querendo, no prazo de legal manifestar-se acerca da Contestação aviada 

pela autarquia demandada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44761 Nr: 701-12.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Pereira Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:OAB-PR 8.123, Sérvio Túlio Barcelos - OAB:14258-A - MT

 VISTOS.

I. Ciente do retorno dos autos e acórdão exarado pelos magistrados do E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

II. INTIME-SE, via DJe, os patronos das partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, requeira o que entender de direito.

Anoto que, ante a ausência do Defensor Público na Comarca, a parte 

autora deverá ser intimada pessoalmente.

III. Decorrido o prazo supra in albis, ARQUIVE-SE os autos com as 

anotações e baixas de estilo.

As providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21857 Nr: 366-95.2011.811.0026

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oduwaldo de Souza Calixto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magna Kátia Silva Sanches, Claudiney da 

Costa, Sergio Massahiro Nomura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO 

- OAB:11.849/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Magna Katia Silva Sanches - 

OAB:10638/MT

 Em cumprimento ao determinado na decisão de fl. 500, item II, impulsiono 

os autos intimando as partes executadas, via DJE/MT, por meio de seu 

procurador legalmente constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do débito, sob pena de incidência de multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor do mesmo, consoante disposto no art. 523, 

§1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 51942 Nr: 589-72.2016.811.0026

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Telmo João Barbieri Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcedino Quirino Gomes, Ronismar Gomes dos 

Santos, Washington Luiz de Souza Lopes, Joabe Almeida dos Santos, 

Antonio Pardim, José Roberto Froio, Manoel Carlos da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SCHWAB MATTOZO - 

OAB:5849/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE a parte autora para, querendo, impugnar a contestação à ref. 

19 e 21, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 5958 Nr: 113-25.2002.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Arenápolis/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natanael Matos Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:MT/10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 [...] Isso posto, CUMPRA-SE a serventia as seguintes 

providencias.a.APENSE estes autos ao processo de Código 

5847.b.INTIME-SE o requerido para indicar o atual endereço das 

testemunhas Jose Fabiano Cordeiro e Evaldo Perón, no prazo de 10 (dez) 

dias, e, em seguida, EXPEÇA-SE o necessário para a oitiva das 

testemunhas, o mais célere possível.c. Com o retorno das missivas 

positivas, INTIMEM-SE as partes para, no prazo sucessivo de 15 (quinze) 

dias, apresente razões finais. d.Em seguida, COLHA-SE o parecer 

ministerial e tornem-me os autos conclusos para sentença – Código 

36.e.Diversamente, se o requerido desistir das testemunhas arroladas 

(Jose Fabiano Cordeiro e Evaldo Perón), OPORTUNIZE a manifestação do 

autor e do representante do Ministério Público em 10 (dez) dias.f.Após, 

tornem-me os autos conclusos.6. Consigno o presente feito está inserido 

na META 2/2018 do CNJ de deverá ter prioridade de tramitação.7. Por fim, 

deverá a serventia certificar o necessário ao cumprimento desta 

decisão.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário com 

URGÊNCIA. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 53610 Nr: 1644-58.2016.811.0026

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza Aparecida Picalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ JORGE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:20758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pela presente, intimo a parte autora para, no prazo de 10 dias, apresentar 

os confinantes e seus endereços, uma vez que não constam na petição 

inicial e nos documentos que a seguem, a fim de que seja dado 

cumprimento por esta secretaria ao item B da decisão de ref. 25

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40582 Nr: 483-52.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Rodrigues Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson de Oliveira Rosa - 

OAB:MT/3236-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Por determinação da MMª. Juíza de Direito, intimo o exequente na pessoa 

de seu advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ. DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

 Ressalta-se outrossim que o NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, NO 

REFERIDO PRAZO, OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E 

ARQUIVAMENTO dos feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 

1º e 2º, do CPC e artigo 2º do Provimento 84/2041.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21717 Nr: 226-61.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neiva Fátima Alves Ferreira, Gilcimar Faustino 

Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Henrique da Silva Vigo - 

OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MMª. Juíza de Direito, intimo o exequente na pessoa 

de seu advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ. DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

 Ressalta-se outrossim que o NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, NO 

REFERIDO PRAZO, OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E 

ARQUIVAMENTO dos feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 

1º e 2º, do CPC e artigo 2º do Provimento 84/2041.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22263 Nr: 776-56.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Perpétua Gomes, Sivani Araújo dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8392/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MMª. Juíza de Direito, intimo o exequente na pessoa 

de seu advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ. DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

 Ressalta-se outrossim que o NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, NO 

REFERIDO PRAZO, OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E 

ARQUIVAMENTO dos feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 

1º e 2º, do CPC e artigo 2º do Provimento 84/2041.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53610 Nr: 1644-58.2016.811.0026

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza Aparecida Picalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ JORGE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:20758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ JORGE DA SILVA. atualmente em 

local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: Autora possui imóvel abaixo descrito desde 2010 de 

propriedade do Réu, sem que fosse contestada, portando, com posse 

mansa, pacífica e de boa-fé. Por isto, ingressou com a ação de Usucapião 

de numero e codigo acima referenciados.

Descrição do Imóvel Usucapiendo: Imóvel localizado na Rua Bahia, Lote 

17, Quadra 18, s/n°, em Nova Marilândia - MT, Matrícula n° 7.606, 

registrada junto ao 1° Serviço Registral de Arenápolis - MT

Despacho/Decisão: Vistos...I. RECEBO a inicial por estar em conformidade 

com os preceitos legais dos artigos 319 e 320, ambos do Novo Código de 

Processo Civil.II. Por ora, DISPENSO a realização de audiência de 

conciliação, em virtude da necessidade de citação editalícia dos possíveis 

interessados ausentes. .III. CUMPRA a Secretaria as seguintes 

providências:a)CITE-SE o réu para, querendo, oferecer contestação, no 

prazo de 20 (vinte) dias úteis a contar da primeira publicação (art. 257, III, 

e 259, I, ambos do CPC), observando que os ausentes, incertos e 

desconhecidos, deverão ser citados por edital.b)CITEM-SE, pessoalmente, 

os confinantes (CPC, art. 246, § 3º), para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, integrarem a relação processual.c)CITEM-SE, por 

edital, com o prazo de 20 dias úteis, os interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos (arts. 257, III, e 259, I, ambos do CPC).d)OFICIEM-SE aos 

representantes judiciais da União, do Estado de Mato Grosso e do 

Município de Nova Marilândia /MT, para que, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis contados da data de juntada aos autos do aviso de recebimento, 

manifestem interesse na causa, a qual envolve o imóvel urbano residencial 

no Lote Urbano nº 17, Quadra 18, situado na Rua Bahia, em Nova 

Marilândia/MT.e)OFICIE-SE ao Oficial do Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Arenápolis/MT, solicitando informações se o Lote de Terreno 

Urbano nº 17, Quadra 18, situado na Rua Bahia, em Nova Marilândia/MT, 

encontra-se matriculado e/ou registrado naquela serventia.f)ABRA-SE 

vistas dos autos ao Ministério Público, por se tratar de matéria de 

interesse social (art. 178, I, do CPC).g)Devidamente cumpridos os itens 

supra e juntadas todas as informações, tornem os autos conclusos para 

providências necessárias.As providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Dayanne Dantas 

Rodrigues, digitei.

Arenápolis, 16 de maio de 2018

Marcello Andrade Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-32.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

YARA GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010011-32.2016.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença (ID 11429827) proferida nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-65.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH PAES DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOPES & MATIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000114-65.2017.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa dos 

seus patronos, para no prazo de 05 (cinco) dias, informar novo endereço 

da reclamada, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, III e 

IV do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-36.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NIVEA BEATRIZ PAULO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO)

ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA LOPES OAB - MT0021213A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000200-36.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da decisão proferida no ID 11518579.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-36.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NIVEA BEATRIZ PAULO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO)

ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA LOPES OAB - MT0021213A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000200-36.2017.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da decisão proferida no ID 11518579.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-36.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000243-36.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 25/07/2018 Hora: 11:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 16/05/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-21.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SERGIO PEREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo:1000244-21.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 26/07/2018 Hora: 08:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 16/05/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000245-06.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DE OLIVEIRA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000245-06.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 26/07/2018 Hora: 08:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 16/05/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-88.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DE OLIVEIRA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000246-88.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 26/07/2018 Hora: 09:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 16/05/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-73.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR ROGERIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000247-73.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 26/07/2018 Hora: 09:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 16/05/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-58.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR ROGERIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000248-58.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 
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Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 26/07/2018 Hora: 10:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 16/05/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 39537 Nr: 135-76.2011.811.0088

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS TUBAROSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES 

- OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15745/O, AMANDA ANDRADE SOARES GUSMAO - OAB:33.327, 

NILSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:25.136, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A

 Vistos etc.

Defiro o pedido da parte requerida de fl. 143, e concedo o prazo de 05 

(cinco) dias para a juntada de substabelecimento e carta de preposição.

Deixo de analisar o petitório do autor de fl. 142, uma vez que a advogada 

nomeada (fl. 87) já se encontra cadastrada no processo.

Cumprida a determinação acima, retorne conclusos para sentença.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74818 Nr: 1355-65.2018.811.0088

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AROEIRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eraldo Benjamin Peluso, Armando Martins, 

Erasto Aparecido Henrique

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:53218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Atendida a determinação de ref. 5, delibero pelo prosseguimento do feito.

Contudo, analisando o processo verifico que a petição inicial não está em 

consonância com o Provimento nº 61/2017-CNJ.

Assim, intime-se a parte autora, por seu advogado, para que apresente os 

dados da parte requerida em consonância com o Provimento nº. 

61/2017-CNJ, ou justifique a impossibilidade, no prazo de quinze dias, sob 

as penas da lei.

Cumpra- se.

Diligências necessárias.

Após, voltem os autos conclusos com a marcação de urgente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 57298 Nr: 830-88.2015.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TEMAIR CARLOS SIQUEIRA - 

OAB:658/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 Vistos etc.

 Considerando que a presente execução não encontra-se suspensa, 

certifique a Secretaria se houve manifestação da parte exequente quanto 

à determinação de Ref. 22.

Em caso negativo, intime-se a parte exequente, por seu advogado, para 

que requeira o que melhor lhe aprouver, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

as penas da lei.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 76163 Nr: 2223-43.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSENIAS DE ALCANTRA, ROSILDA PEREIRA ELISEU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELCIDES FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RANMAR SANTYAGO ALVES 

AMORIM SANTOS - OAB:21910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ademais, insta consignar que não cabe ao Estado assumir despesas de 

quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover 

aquelas dos que realmente necessitam.Destarte, INDEFIRO o pedido de 

justiça gratuita formulado pelos requerentes e determino que promovam o 

recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, nos 

termos do artigo 290 do Novo Código de Processo Civil.Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 76030 Nr: 2147-19.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lucia dos Santos da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:43953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, por sua advogada, para que apresente os dados 

da parte requerida em consonância com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou 

justifique a impossibilidade, no prazo de quinze dias, sob as penas da lei.

No mais, afere-se dos autos que o instrumento procuratório outorgado à 

advogada é particular, ao passo que se constata que a requerente é 

analfabeta. Assim, determino que a autora regularize sua representação 

processual através de instrumento público em até 30 (trinta) dias, sob 

pena de extinção do feito nos termos do art. 76 do Código de Processo 

Civil.

Após, cumprida a determinação acima, voltem conclusos como URGENTE.

Cumpra- se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 76032 Nr: 2148-04.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lucia dos Santos da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:43953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, por sua advogada, para que apresente os dados 

da parte requerida em consonância com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou 

justifique a impossibilidade, no prazo de quinze dias, sob as penas da lei.

No mais, afere-se dos autos que o instrumento procuratório outorgado à 

advogada é particular, ao passo que se constata que a requerente é 

analfabeta. Assim, determino que a autora regularize sua representação 

processual através de instrumento público em até 30 (trinta) dias, sob 

pena de extinção do feito nos termos do art. 76 do Código de Processo 

Civil.

Após, cumprida a determinação acima, voltem conclusos como URGENTE.

Cumpra- se.

Diligências necessárias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 76037 Nr: 2150-71.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lucia dos Santos da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A, INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:43953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, por sua advogada, para que apresente os dados 

da parte requerida em consonância com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou 

justifique a impossibilidade, no prazo de quinze dias, sob as penas da lei.

No mais, afere-se dos autos que a procuração outorgada à advogada é 

particular, ao passo que se constata que a requerente é analfabeta. 

Assim, determino que a autora regularize sua representação processual 

através de instrumento público em até 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção do feito nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil.

Após, cumprida a determinação acima, voltem conclusos como URGENTE.

Cumpra- se.

Diligências necessárias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010161-89.2014.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE CARDOSO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RODRIGUES DA MATA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Numero do Processo: 

8010161-89.2014.8.11.0088 EXEQUENTE: MARLENE CARDOSO DA SILVA 

EXECUTADO: MARIA RODRIGUES DA MATA Vistos etc. Antes de analisar 

o pedido da exequente (ev.8876055), determino sua intimação, por sua 

advogada, para que apresente cálculo atualizado do débito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. Diligências 

necessárias. Aripuanã, 16 de maio de 2018. DAIANE MARILYN VAZ Juíza 

Substituta

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010270-74.2012.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14462/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS VIAL DA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Numero do Processo: 

8010270-74.2012.8.11.0088 EXEQUENTE: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS 

EXECUTADO: LUCAS VIAL DA ROCHA Vistos etc. Antes de analisar o 

pedido do exequente (ev. 8869705), determino sua intimação, para que 

apresente cálculo atualizado do débito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção. Cumpra-se. Diligências necessárias. Aripuanã, 16 de 

maio de 2018. DAIANE MARILYN VAZ Juíza Substituta

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 50455 Nr: 1387-78.2011.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR ORTEGA - OAB:7086/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA GOULART NOVICKI - 

OAB:36.472/PR

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, DO INTEIRO TEOR DA SENTENÇA A 

SEGUIR TRANSCRITA: "Vistos etc. Na petição retro a própria parte 

exequente noticia que o débito fora quitado integralmente. O NCPC prevê o 

que segue: Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for 

satisfeita; Diante do exposto, declaro EXTINTA a presente EXECUÇÃO em 

razão do pagamento, nos termos do art. 924, inciso II do NCPC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios. Transitado em julgado 

neste ato, arquivem-se os autos com as baixas necessárias e as 

anotações de estilo. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 63107 Nr: 2364-94.2016.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BRASNORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR BATISTA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO CESAR DOS SANTOS - 

OAB:7806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, DO INTEIRO TEOR DA SENTENÇA 

(ref.13).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 58883 Nr: 170-24.2016.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMAR ANTONIO DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO CESAR DOS SANTOS - 

OAB:7806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça (ref. 11), ABRO 

VISTA A PARTE EXEQUENTE PARA MANIFESTAÇÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68614 Nr: 119-42.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL DA 

COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT, COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO OESTE/MT - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLUMBIA VIDEO LOCADORA LTDA-ME, 

CARLOS GOMES ROBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NEWTON DE 

FIGUEIREDOCASTRO - OAB:OAB/MT 8.392, CRISTIANE APARECIDA 

BIAVA DE PAIVA - OAB:11460/MT, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:5959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a impossibilidade de cumprimento da ordem deprecada, em 

razão da inércia da parte interessada em recolher os valores das 

diligências dos Oficiais de Justiça, conforme certificado pela Secretaria na 

certidão retro, DETERMINO o retorno da presente Carta Precatória ao Juízo 

Deprecante.

Cumpra-se servindo a presente decisão como ofício/precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69600 Nr: 509-12.2018.811.0100
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSVCECDCDCNDP, BJRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a impossibilidade de cumprimento da ordem deprecada, em 

razão da inércia da parte interessada em recolher os valores das 

diligências dos Oficiais de Justiça, conforme certificado pela Secretaria na 

certidão retro, DETERMINO o retorno da presente Carta Precatória ao Juízo 

Deprecante.

Cumpra-se servindo a presente decisão como ofício/precatória.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 66458 Nr: 1988-74.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISVALDO CAMPOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ORTEGA - 

OAB:7086/A

 Diante do exposto, não obstante à manifestação ministerial à ref.: 20 

deste feito, com fundamento no artigo 107, IV, primeira figura e no artigo 

109, inciso V, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE 

do autor do fato DENISVALDO CAMPOS DE OLIVEIRA, pelo 

reconhecimento e, via de consequência, declaro a prescrição da 

pretensão executória em favor daquele, extinguindo também o presente 

feito, eis que a pena de multa, também encontra-se prescrita por força do 

art. 114, II, do Código Penal.Ciência ao Ministério Público.Após o transitado 

em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e as anotações de 

estilo.P. R. I. Às providências.Cumpra-se, expedindo o adequado e 

servindo a cópia desta decisão como o necessário 

MANDADO/CARTA/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO/NOTIFICAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 58891 Nr: 178-98.2016.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANZ WILHEN DEBO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO CESAR DOS SANTOS - 

OAB:7806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça (ref. 13), ABRO 

VISTA A PARTE EXEQUENTE PARA MANIFESTAÇÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 59090 Nr: 224-87.2016.811.0100

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMOR DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO MARIUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVALDIR PAULO MUHL - OAB:PR 

- 14.573, MIRIAN CRISTINA RAHMAN MÜHL - OAB:4624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, VIVIAN CARLA DOS SANTOS ZUCHETTO - 

OAB:MT - 5258

 Certifico que a parte requerente na pessoa de sua advogada não se 

manifestou até a presente data e a prova da sua intimação foi publicado 

no DJE (ref. 58 ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 60225 Nr: 685-59.2016.811.0100

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO VICENTE RAYA, ONDINA BILHÃO VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIAS VICENTE DA SILVA, GLOBAL 

AMBIENTE INCORPORADORA E AGROPECUÁRIA LTDA, RODRIGO 

CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARCILIO DONEGA - 

OAB:71241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Rafael Lanzarini - 

OAB:18.821/O, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293

 Código: 60225

Vistos etc.

À ref. 149 dos autos consta atestado médico hábil a justificar a ausência 

da autora Ondina Bilhão Vicente.

Com relação ao requerimento dos autores objetivando a oitiva de novas 

testemunhas, entendo como incabível neste momento processual, vez que 

já houve preclusão em razão do próprio pedido autoral de julgamento 

antecipado da lide à ref. 89/91, motivo pelo qual, INDEFIRO o referido 

pedido.

No que tange ao requerimento dos réus INDEFIRO a confissão ficta e 

aplicação de multa, vez que inaplicáveis à espécie. Por outro lado, DEFIRO 

a oitiva de Ondina Bilhão Vicente em sede de depoimento pessoal por 

carta precatória, em razão de sua ausência na audiência de instrução por 

motivos de saúde.

Expeça-se carta precatória.

Cumpra-se servindo a presente decisão como ofício/precatória.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 56046 Nr: 304-85.2015.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVANDO SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEMERSON LEITE DE SOUZA - 

OAB:20626/O

 Em suma, inexistindo causas que excluam a ilicitude da conduta do 

acusado, tampouco causas extintivas da punibilidade, e presentes os 

requisitos autorizadores da decisão de pronúncia, quais sejam a 

materialidade e o indícios da autoria delitiva, hei por bem julgar procedente 

a pretensão contida na denúncia para pronunciar o acusado pela prática 

do delito em comento.Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos 

consta, na forma do art. 413, do CPP, pronuncio o acusado EDVANDO 

SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, vulgo “CUIABANO”, qualificado nos 

autos, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do 

Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal 

Popular do Júri desta Comarca.P. R. I. Cumpra-se, expedindo o adequado e 

servindo a cópia desta sentença de pronúncia como o necessário 

mandado/carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 63107 Nr: 2364-94.2016.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BRASNORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR BATISTA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO CESAR DOS SANTOS - 

OAB:7806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na petição retro a própria parte exequente noticia que o débito fora 

quitado integralmente.

 O NCPC prevê o que segue:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II - a obrigação for satisfeita;

Diante do exposto, declaro EXTINTA a presente EXECUÇÃO em razão do 

pagamento, nos termos do art. 924, inciso II do NCPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as 

baixas necessárias e as anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 54452 Nr: 1101-95.2014.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARNEIRO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a juntada dos documentos de Ref 71, nos termos da 

legislação vigente e provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte autora para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 54882 Nr: 1291-58.2014.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCIDES CARVALHO AMIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - OAB:MT 

/ 12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELÂINE FEIJÓ MACEDO - 

OAB:8256

 Certifico que, ante a apresentação de Recurso de Apelação pelo Réu, 

visando impulsionar o feito intimo o Autor a apresentar Contrarrazões ao 

Recurso de Apelação.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27528 Nr: 134-88.2012.811.0110

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO DE CAPOEIRA BIRIBA AUÊ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão- Determinação.

Tendo em vista o petitório de fls. 44/45, bem como a nomeação de fl. 31, 

fixo os honorários advocatícios em favor da Dra. Iandra Santos Morais, 

OAB 16051, em 02 (dois) URH’s/Unidade Referencial de Honorários, nos 

termos da Tabela II, item 3 da OAB.

 O escrivão deverá lavrar a competente certidão da dívida em favor de I. 

S. MORAIS – Sociedade Individual de Advocacia - OAB/MT 1.119 com 

fulcro no art. 4º do Provimento n. 9/2007-CGJ, sessão 12, item 1.2.4.

Certifique quanto ao trânsito em julgado da sentença de fls. 43/43-v.

Após, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35172 Nr: 667-42.2015.811.0110

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARANATINGA ENERGIA S/A, HELENA 

BRENNAND DE SOUZA LEÃO, CORNELIO DE ALMEIDA BRENNAND, 

CARLOS EUGENIO DE ALMEIDA BRENNAND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Às fls. 89/94, o exequente recusa, por ora, o título apresentado às fls. 

81/86-v como garantia da execução. Pugna a exequente pela intimação da 

executada para que apresente nova apólice, que atenda aos requisitos da 

Resolução n° 81/CPPGE/2016.

 Diante do exposto, intime-se a parte executada para, no prazo de 15 

(dias) dias, se manifestar sobre a petição de folha 89/89,verso e 

documentos de folha 90/94, sob pena de prosseguimento do feito.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, intime-se o exequente para 

requerer o que entender necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33585 Nr: 1067-90.2014.811.0110

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARANATINGA ENERGIA S/A, CORNELIO DE 

ALMEIDA BRENNAND, HELENA BRENNAND DE SOUZA LEÃO, CARLOS 

EUGENIO DE ALMEIDA BRENNAND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE SOUZA NEVES - 

OAB:6027-B, LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - OAB:3934

 Vistos.

Às fls. 70/80, o exequente recusa, por ora, o título apresentado às fls. 

49/59 como garantia da execução. Pugna a exequente pela intimação da 

executada para que apresente nova apólice, que atenda aos requisitos da 

Resolução n° 81/CPPGE/2016.

Diante do exposto, intime-se a parte executada para, no prazo de 15 

(dias) dias, se manifestar sobre a petição de folha 70/71 e documentos de 

folha 72/80, sob pena de prosseguimento do feito.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, intime-se o exequente para 

requerer o que entender necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33584 Nr: 1066-08.2014.811.0110

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARANATINGA ENERGIA S/A, HELENA 

BRENNAND DE SOUZA LEÃO, CORNELIO DE ALMEIDA BRENNAND, 

CARLOS EUGENIO DE ALMEIDA BRENNAND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE SOUZA NEVES - 

OAB:6027-B, LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - OAB:3934

 Vistos.

Às fls. 59/63, o exequente recusa, por ora, o título apresentado às fls. 

49/55 como garantia da execução. Pugna a exequente pela intimação da 

executada para que apresente nova apólice, que atenda aos requisitos da 

Resolução n° 81/CPPGE/2016.

Diante do exposto, intime-se a parte executada para, no prazo de 15 

(dias) dias, se manifestar sobre a petição de folha 59/59,verso e 

documentos de folha 60/63, sob pena de prosseguimento do feito.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, intime-se o exequente para 

requerer o que entender necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33739 Nr: 1143-17.2014.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTINO VIEIRA DE REZENDE FILHO, HELIO 

ALVES PEREIRA, ANDREA ROSA RODRIGUES, ALBERTO APARECIDO 

ROSA DE OLIVEIRA, SERGIO JUNTOLLI COSTA, MARCOS TEIXEIRA DE 

QUEIROZ, CARLOS GONÇALVES GUIMARÃES, NEIVALDO MARTINS DE 

SOUSA SILVA, IVANILDO CESAR RODRIGUES TIETE, ROSICLEUDA 
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CARVALHO DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ALVES 

CAIXETA - OAB:20632 MT, MARCELO BATISTA DE FARIA - OAB:/GO 

48315

 (...)DA REVELIA DOS RÉUSObserva-se que o implicado CARLOS 

GONÇALVES GUIMARAES não apresentou resposta à acusação mesmo 

citado pessoalmente, conforme a certidão de fls. 394.Dessa forma, 

vejamos o que prevê o art. 367, do CPP:Art. 367. O processo seguirá sem 

a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para 

qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de 

mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. Em 

casos como o presente, o fato de o acusado ter prévio conhecimento 

acerca do processo, mas deixado de apresentar resposta a acusação, a 

revelia é medida que se impõe.Dessa forma, a lei processual, então, 

permite o regular processamento do feito sem a participação do acusado. 

Assim, DECRETO a revelia dos acusados CARLOS GONÇALVES 

GUIMARAES, uma vez que se manteve inerte em apresentar a resposta à 

acusação, devendo os autos tramitarem sem a presença dele, como prevê 

o artigo supramencionado.DA NOMEAÇÃO DE NOVO ADVOGADOTendo 

em vista a manifestação do Ministério Público às fls. 398, NOMEIO a Dra. 

Iandra Santos Morais, OAB/MT - 16051, para patrocinar a defesa de 

Ivanildo Cesar Rodrigues Tiete, devendo ser intimada para manifestar, 

sendo que, em caso de aceitação, deverá acompanhar o andamento dos 

autos e atender aos chamados processuais.Os honorários serão fixados 

ao final do processo ou em momento oportuno, ocasião em que o escrivão 

deverá lavrar a competente certidão da dívida em favor do advogado 

nomeado com fulcro no art. 4º do Provimento n. 9/2007-CGJ, sessão 12, 

item 1.2.4. A Secretaria deverá certificar se expirou o prazo para 

apresentação de resposta à acusação do réu Sérgio Juntolli Costa, citado 

pessoalmente à folha 339.Apresentada a resposta à acusação do réu 

Ivanildo Cesar Rodrigues Tiete e certificado a medida acima referida, 

voltem os autos conclusos.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35138 Nr: 403-42.2012.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HONOFRE NOGUEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZELIA MARTINI NOGUEIRA - 

OAB:7675MT

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Aguarde-se o retorno das cartas 

precatórias, conforme folhas 225 e 227. Com o retorno, intimem-se as 

partes para alegações finais sucessivas, no prazo de 5 dias, a começar 

pelo Ministério Público. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 26062 Nr: 1085-53.2010.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ARAUJO CANANEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ALVES 

CAIXETA - OAB:20632 MT

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Primeiramente, determino que seja 

juntado aos autos o edital de intimação do acusado, datado de 04/04/2018, 

visto que consta no sistema APOLO, entretanto, nos autos do processo 

físico, ainda não foi acostado. Diante da certidão de folhas 147, decreto a 

revelia do acusado, uma vez que, mesmo intimado, conforme consta no 

sistema APOLO, deixou de comparecer a esta solenidade. Aguarde-se o 

retorno das cartas precatórias. Em seguida, intimem-se as partes para 

alegações finais sucessivas, no prazo de 5 dias, a começar pelo 

Ministério Público. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35055 Nr: 624-08.2015.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAWHANA CRISTINA LEÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Homologo a desistência das testemunhas 

referidas pelas partes. Solicite o retorno das cartas precatórias 

informando ao juízo deprecado a desistência da inquirição das 

testemunhas. Declaro encerrada a instrução. Intimem-se as partes para 

alegações finais sucessivas, no prazo de 5 dias, a começar pelo 

Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 25294 Nr: 317-30.2010.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL PEREIRA LOPES - 

OAB:16038/MT

 Vistos.

Diante dos documentos juntados às folhas 313/314, intime-se a defesa do 

acusado Vagner Gonçalves da Silva (fls.293/294) para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Expirado o prazo, certifique-se e, incontinenti, voltem-me os autos 

conclusos para designação de audiência para interrogatório do réu.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34372 Nr: 262-06.2015.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURI QUEIROZ DOS SANTOS, MADALENA 

BATISTA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que 

entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 25487 Nr: 511-30.2010.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERCIDES ALVES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APOENA CAMERINO DE 

AZEVEDO - OAB:13314-B, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:105.089 

/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão- Determinação

Primeiramente, intime-se a advogada subscritora da petição de folha 170 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar o substabelecimento conferindo 

poderes para representar o exequente.

 Em seguida, intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

implantar o benefício, diante da juntada dos documentos de folhas 171/172 

(fls.136/137), sob pena de multa diário no valor de R$ 100,00 (cem reais), 

limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 24969 Nr: 1093-64.2009.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM MATIAS VALADÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:4.275-MT

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Trata-se de Cumprimento de Sentença movido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de JOAQUIM MATIAS 

VALADÃO.

Dessa forma, intime-se o requerido para pagar o débito no valor de R$ 

112.590,72 (cento e doze mil, quinhentos e noventa reais e setenta e dois 

centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, acrescidos das custas 

processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo aludido incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC, sem o 

pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o requerido, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, 

CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput, do art. 525, do 

CPC, manifeste-se a parte requerente no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34794 Nr: 429-23.2015.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LODOVINO FRANCISCO DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de Pensão por Morte na 

Qualidade de Segurado Especial - Trabalhador Rural – com Pedido de 

Tutela Antecipada proposta por LODOVINO FRANCISCO DE AGUIAR em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

O processo fora declarado saneado às fls. 46/46-v.

Não há fatos incontroversos.

 Os fatos controvertidos dizem respeito ao preenchimento dos requisitos 

necessários para a concessão da pensão por morte, especialmente, no 

tocante à comprovação da condição de dependência do autor com relação 

à segurada especial falecida.

Defiro a produção de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas. No presente caso, a necessidade dos 

depoimentos pessoais será verificada por ocasião da audiência.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 01 de AGOSTO de 

2.018, às 13h30min.

Fixo o prazo comum de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de 03 (três) para cada parte. 

Somente será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade 

superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária 

para a prova de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455, do CPC).

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 60 

(sessenta) dias para cumprimento do ato, na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em 05 (cinco) dias a respectiva 

distribuição junto ao juízo deprecado.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 26832 Nr: 556-97.2011.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIRENE MORAIS PEDROSA MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Reconheço a prescrição das eventuais parcelas vencidas anteriores 

ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da presente ação(...). Declaro 

o processo saneado. Não há fatos incontroversos. Os fatos 

controvertidos dizem respeito ao preenchimento dos requisitos 

necessários para a concessão do auxílio doença ou conversão em 

aposentadoria por invalidez. Defiro a produção de prova oral, consistente 

nos depoimentos pessoais e inquirição de testemunhas. No presente 

caso, a necessidade dos depoimentos pessoais será verificada por 

ocasião da audiência. Designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 15 de agosto de 2.018, às 14h30min. Fixo o prazo comum de 05 

(cinco) dias úteis para apresentação de rol de testemunhas (que deverá 

conter, sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número 

de CPF, número de identidade e endereço completo da residência e do 

local de trabalho), sob a pena de preclusão. As testemunhas deverão ser 

ao máximo de 03 (três) para cada parte. Somente será admitida a 

inquirição de testemunhas em quantidade superior na hipótese de 

justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos 

distintos. Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou 

intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 

455, do CPC). Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca 

e não haja compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na 

audiência aqui designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com 

prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento do ato, na sequência 

intimando-se as partes quanto à expedição da carta precatória e para que 

a parte que arrolou a testemunha comprove em 05 (cinco) dias a 

respectiva distribuição junto ao juízo deprecado. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. À secretaria, para providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40426 Nr: 1670-61.2017.811.0110

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURI QUEIROZ DOS SANTOS, MADALENA BATISTA 

LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN GONÇALVES LINO DE 

OLIVEIRA - OAB:20511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Trata-se de Embargos à Execução, proposta por Mauri Queiroz dos 

Santos e Madalena Batista Lopes em face do Banco do Brasil S/A.

Constata-se dos autos que não foi juntado qualquer documento que 

indique a hipossuficiência de recursos dos embargantes nem mesmo 

declaração em tal sentido, assim, diante da natureza da demanda, devem 

os autores juntar aos autos documentos que indiquem a hipossuficiência 

financeira.

Em razão disso, determino:

1. Emende, a parte autora a sua inicial, nos termos dos artigos 290 e 321 

do CPC, em 15 (quinze dias), sob pena de cancelamento na distribuição;

2. Indico com precisão o que deve ser corrigido ou completado:

3. 2.1.1. Apresentar comprovante de recolhimento de custas ou 
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esclarecer a hipossuficiência de recursos, em observância ao art. 321, 

caput, do CPC.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 28315 Nr: 921-20.2012.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PEDRO VIANA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - OAB:3924-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o lapso temporal decorrido desde a manifestação do 

exequente às fls. 130/130-v, necessária sua intimação para o 

prosseguimento do feito.

Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de suspensão dos feitos (art. 921, III, do 

CPC).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Após, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40112 Nr: 1579-68.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ORDENIZY ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Reconheço a prescrição das eventuais parcelas vencidas anteriores 

ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da presente ação. (...) Declaro 

o processo saneado. Não há fatos incontroversos. Os fatos 

controvertidos dizem respeito ao preenchimento dos requisitos 

necessários para comprovação da condição de segurado especial rural e 

exercício da atividade rural em número de meses idêntico à carência do 

benefício pleiteado. Defiro a produção de prova oral, consistente nos 

depoimentos pessoais e inquirição de testemunhas. No presente caso, a 

necessidade dos depoimentos pessoais será verificada por ocasião da 

audiência. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de 

agosto de 2.018, às 13h30min. Fixo o prazo comum de 05 (cinco) dias 

úteis para apresentação de rol de testemunhas (que deverá conter, 

sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, 

número de identidade e endereço completo da residência e do local de 

trabalho), sob a pena de preclusão. As testemunhas deverão ser ao 

máximo de 03 (três) para cada parte. Somente será admitida a inquirição 

de testemunhas em quantidade superior na hipótese de justificada 

imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos distintos. Cabe 

aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455, do CPC). 

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 60 

(sessenta) dias para cumprimento do ato, na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em 05 (cinco) dias a respectiva 

distribuição junto ao juízo deprecado. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. À secretaria, para providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38302 Nr: 666-86.2017.811.0110

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONICA LAGARES DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON GONÇALVES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O, RUANA CAROLINE SILVA RIOS - OAB:20743/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KENIA CRISTINA BORGES - 

OAB: 16122-A/MT, RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 (...) DA REVELIA (...) Neste diapasão, com supedâneo nos artigos 344 e 

345, inciso IV do Código de Processo Civil, DECRETO A REVELIA da parte 

requerida, sem a produção dos efeitos de presunção de veracidade das 

alegações formuladas pela autora na peça preambular. DA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO (...) Neste norte, DEFIRO a produção de 

prova oral, consistente na inquirição de testemunhas. A parte autora 

requereu expressamente a intimação do requerido para prestar 

depoimento pessoal, desta forma, intime-se pessoalmente o requerido 

para comparecer à audiência, sob pena de confissão, com fulcro no art. 

385, §1°, do CPC. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

23 de JULHO de 2018, às 16h00min. Fixo o prazo comum de 05 (cinco) 

dias úteis para apresentação de rol de testemunhas (que deverá conter, 

sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, 

número de identidade e endereço completo da residência e do local de 

trabalho), sob a pena de preclusão; As testemunhas deverão ser ao 

máximo de 03 (três) para cada parte. Somente será admitida a inquirição 

de testemunhas em quantidade superior na hipótese de justificada 

imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos distintos. 

Cadastrem-se as testemunhas arroladas às fls. 227/228 pela requerente e 

229/230 pelo requerido. Cabem aos advogados constituídos pelas partes 

informar ou intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as 

regras do artigo 455, do CPC). (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36528 Nr: 388-22.2016.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ DEFENTE, MAURO JUNIOR DEFENTE, MARIO 

DEFENTI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO DELATORRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:9373/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 Diante do exposto, intime-se o requerido para, no prazo de 10 (dez) dias, 

juntar aos autos documentos que demonstrem a sua insuficiência de 

recursos, sob pela de indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita.DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Defiro a produção de prova oral, consistente 

nos depoimentos pessoais e inquirição de testemunhas.A parte autora 

requereu expressamente a intimação do requerido para prestar 

depoimento pessoal, desta forma, intime-se pessoalmente o requerido 

para comparecer à audiência, sob pena de confissão, com fulcro no art. 

385, §1°, do CPC. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

01 de AGOSTO de 2018, às 15h30min.Fixo o prazo comum de 05 (cinco) 

dias úteis para apresentação de rol de testemunhas (que deverá conter, 

sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, 

número de identidade e endereço completo da residência e do local de 

trabalho), sob a pena de preclusão;As testemunhas deverão ser ao 

máximo de 03 (três) para cada parte. Somente será admitida a inquirição 

de testemunhas em quantidade superior na hipótese de justificada 

imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos distintos. Cabem 

aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455, do 

CPC).Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não 

haja compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência 

aqui designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

60 (sessenta) dias para cumprimento do ato, na sequência intimando-se 

as partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em 05 (cinco) dias a respectiva 

distribuição junto ao juízo deprecado.Caso a testemunha seja servidor 

público civil ou militar, requisite-se a apresentação ao chefe da repartição 

ou comando, nos termos do art. 455, §4°, III, do CPC.Intimem-se, 

requerente e requerido, bem como seus patronos para comparecerem em 

audiência. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva
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 Cod. Proc.: 35937 Nr: 130-12.2016.811.0110

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR NOS AUTOS NO PRAZO 

DE 10 DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40375 Nr: 1649-85.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHIRLEY HILARIO DOS SANTOS MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT., FUNDO 

MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS/MT 

- PREVICAMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Portanto, INDEFIRO a liminar pretendida pela parte autora, tendo em vista 

que a concessão de tal medida acarretaria o esgotamento parcial do 

objeto da ação, qual seja: a manutenção do pagamento de gratificações à 

requerente; emergindo, pois, as vedações legais acima mencionadas.- Da 

audiência de conciliação ou mediação -Considerando a nova sistemática 

do Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela solução 

consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá ser 

promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, defensores 

públicos e membros do Ministério Público, designo audiência de conciliação 

para o dia 18 de JULHO de 2018, às 13h30min.Cite-se o requerido acerca 

do teor da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação 

será de 30 (trinta) dias, contados da data: I - da audiência de conciliação 

ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver auto composição; II - do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, 

quando o mesmo manifestar desinteresse no acordo (art. 335 c/c 183 do 

CPC).Intime-se a requerida para comparecer à audiência de conciliação 

designada, devendo constar no mandado as advertências do art. 334, 

parágrafos 5º, 8º e 9º, do CPC. Ressalto a devida observância ao art. 183 

do CPC.Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor para 

comparecer à oralidade (art. 334, § 3º CPC).Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42073 Nr: 674-29.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERLAN DA SILVA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)- Recebimento da Inicial - Recebo a inicial, eis que preenche os 

requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321, do mesmo diploma legal.- Da 

gratuidade da justiça -(...)No caso, a parte autora apresenta alegações de 

insuficiência de recursos para pagar as custas processuais, diante dos 

documentos consubstanciados aos autos , dessa forma, defiro a 

gratuidade da justiça, na forma da lei (CPC, art. 98). Deverá a gratuidade 

da justiça compreender ao contido nos incisos do §1º, do art. 98 do CPC. - 

Da tutela provisória -Indefiro o pedido de tutela de urgência de natureza 

antecipada, pois o direito pleiteado depende de verificação da matéria 

fática subjacente de sua ocorrência, ou seja, necessária maior dilação 

probatória sobre os fatos trazidos na inicial, mormente com devido 

contraditório. Ressalto a possibilidade de novo exame, caso haja 

apresentação de novos elementos.- Da audiência de conciliação ou 

mediação -Através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, a 

Advocacia Geral da União informa a desnecessidade de audiência de 

conciliação nos processos em que forem partes o INSS e demais 

autarquias federais, tendo em vista versarem sobre matéria fática sobre a 

qual é vedada a formalização de acordo antes da completa instrução do 

feito. - Da citação - Cite-se o requerido para apresentar contestação no 

prazo de 30 (trinta) dias (CPC, art. 335, inc. III c/c 231 c/c 183, §1º), 

ficando ciente de que, não respondendo, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da 

prova dos autos (CPC, art. 344 c/c 345, inc. II). Após, à parte autora para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32292 Nr: 46-79.2014.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/GO 48315

 Processo: 46-79.2014.811.0110 Código: 32292

Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

1 – A fim de dar cumprimento à resolução da ENFAM n° 04 de 30 de 

Novembro de 2017, REDESIGNO a audiência do dia 29.05.2018, para o dia 

31 de JULHO de 2018, às 13h30min (horário de Cuiabá/MT).

2 – EXPEÇA-SE o necessário para o fim de intimar/citar novamente as 

partes e as testemunhas.

3 – INTIMEM-SE.

4 – CUMPRA-SE.

 Campinápolis – MT, 16 de maio de 2018.

 Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31989 Nr: 1743-72.2013.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELLY ANDRADE SOARES, CECÍLIO 

CARLOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 Visto.

Decisão-> Determinação.

Depreende-se dos autos que o exequente pugnou pela expedição de 

ofício aos órgãos conveniados do TJMT, com o desiderato de localizar o 

endereço atualizado da executada.

DEFIRO o pedido de busca do endereço de FRANCIELLY ANDRADE 

SOARES, CPF: 064.221.126-45 (fls. 05/06) o que será realizado pelo 

Sistema INFOJUD.

Aportando as informações ao presente feito, intime-se o exequente para 

requer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 21529 Nr: 540-85.2007.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA RODRIGUES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRTON LÚCIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 DISPOSITIVODiante do descrito, intimem-se o requerido, Irton Lúcio dos 

Santos, e o terceiro adquirente o imóvel matrícula 5960 CRI de Nova 
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Xavantina, Gleneir Barbosa de Oliveira (fl. 129/129,verso), para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se manifestarem sobre o pedido de ineficácia da 

venda do imóvel, nos termos do art. 792, §4°, do CPC.Expirado o prazo, 

certifique-se e voltem os autos conclusos.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 21965 Nr: 973-89.2007.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABRINA MARIA FERREIRA PASSERINI, CLAUDINEI 

PASSERINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048, Hérika Christiana Martins Cardoso - 

OAB:13.327, Maurício Costa Barbosa - OAB:19.457, Maurício 

Castilho Soares - OAB:11464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127 - A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4062, SÉRGIO HENRIQUE K. KOBAYASHI - OAB:6.180 / MT

 Vistos.

Intime-se o advogado subscritor da petição de folha 429 para, no prazo de 

10 (dez) dias, juntar aos autos procuração dos autores Claudinei Passerini 

e Sabrina Maria Ferreira, uma vez que, após a renúncia do antigo 

advogado (fls. 466/467), a procuração juntada aos autos (fl. 427), além de 

constar apenas o nome de um dos autores, não consta referência ao 

subscritor da petição de folha 429.

Expirado o prazo sem manifestação, certifique-se e intime-se 

pessoalmente os autores para a regularização processual, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção dos feitos.

Intime-se também a requerida (fls. 455), para, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestar sobre a existência de saldo remanescente, conforme 

certidão de folha 431.

Após, volte-me para deliberar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41525 Nr: 298-43.2018.811.0110

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEINE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN GONÇALVES LINO DE 

OLIVEIRA - OAB:20511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, EM RELAÇÃO AOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, diante da inadequação da via eleita, com fulcro 

no art. 485, IV c/c §3°, do CPC. Em relação às demais matérias trazidas 

aos autos que são eminentemente de defesa dos embargos à execução 

fiscal, intime-se o embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar 

aos autos documentos que comprovem a hipossuficiência de recursos ou 

que proceda ao recolhimento das custas processuais, sob pena de 

cancelamento na distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.Expirado o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, 

para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 24690 Nr: 817-33.2009.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COGEPLAN- CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO RAFAEL ZILIO 

RENOFIO - OAB:225.281, ROBSON ADRIANO MACHADO - 

OAB:17542MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA REQUERER O QUE ENTENDER DE 

DIREITO, NO PRAZO DE 05 DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 21601 Nr: 614-42.2007.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO AFONSO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10075-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR PARTE REQUERIDA PARA APRESENTAR, CASO QUEIRA, 

RESPOSTA AOS EMBARGES DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 15978 Nr: 249-22.2006.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM MATIAS VALADÃO, PLANAN 

COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLY CARVALHO JÚNIOR - 

OAB:6.132/B, Ivo Marcelo Spinola - OAB:13731

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação->Bloqueio Penhora on line

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, promovido pelo Município de 

Campinápolis em face de JOAQUIM MATIAS VALADÃO e PLANAN 

COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Foi determinada a realização de bloqueio de valores (fls.453/453-v), via 

BacenJud, em nome do executado Joaquim Matias Valadão, restando sem 

êxito (fls. 454/455-v).

Ante o resultado do bloqueio (fls. 454/455-v), o Ministério Público pugnou 

pela realização de nova tentativa de bloqueio, desta vez em nome da 

empresa requerida PLANAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – 

CNPJ: 37.517.158/0001-43 (fl. 458-v), apresentando cálculos atualizados 

à fl. 459.

Anoto que a requerida PLANAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA foi 

intimada, na pessoa de seu procurador constituído nos autos, via DJE, 

acerca do cumprimento de sentença (fl.447).

Neste norte, defiro o bloqueio, via penhora on-line, sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou em aplicação em instituição financeira em nome 

de PLANAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – CNPJ: 

37.517.158/0001-43, no valor de R$ 120.247,47 (cento e vinte mil 

duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos).

Aportando as informações ao presente feito, intimem-se o exequente e o 

executado para se manifestarem no prazo de 10 (dez) dias.

Após, com o sem manifestação, voltem-me conclusos para análise do 

pedido de arquivamento provisório de fl. 457.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À Secretaria para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 21790 Nr: 799-80.2007.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO MANOEL LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO R. GOES 

NICOLADELLI - OAB:OAB SC 8927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para se manifestar nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo. Inteligência do artigo 485, 
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inciso III e § 1º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37784 Nr: 310-91.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS NEVES PE’ERE’Õ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTERMEDIUM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FELIPE PROCÓPIO DE 

CARVALHO - OAB:101.488/MG

 INTIMAR PARTE AUTORA PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32082 Nr: 1826-88.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIDA TEREZINHA ROGGIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR PARTE AUTORA DO RETORNO DOS AUTOS, PARA REQUERER 

O QUE ENTENDER DE DIREITO, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38966 Nr: 1100-75.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIETA RERÃPU XAVANTE TSEREWANO’ ÕWE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação da parte autora, através de sua defesa constituída, 

para manifestar em relação à certidão de fls. 28, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38528 Nr: 806-23.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANSELMO UTSEY'RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR NO PRAZO DE 15 DIAS, 

SORE A CERTIDÃO DE FOLHA 34.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32185 Nr: 1926-43.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO REGIO GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 INTIMAR PARTE AUTORA DO RETORNO DOS AUTOS, PARA REQUERER 

O QUE ENTENDER DE DIREITO, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32103 Nr: 1847-64.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 INTIMAR PARTE AUTORA DO RETORNO DOS AUTOS, PARA REQUERER 

O QUE ENTENDER DE DIREITO, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32487 Nr: 221-73.2014.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OILDES MARTINS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 INTIMAR PARTE AUTORA DO RETORNO DOS AUTOS, PARA REQUERER 

O QUE ENTENDER DE DIREITO, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32159 Nr: 1900-45.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHIRLEY HILARIO DOS SANTOS MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 INTIMAR PARTE AUTORA DO RETORNO DOS AUTOS, PARA REQUERER 

O QUE ENTENDER DE DIREITO, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32122 Nr: 1865-85.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CORACY ROQUE DOMINGAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 INTIMAR PARTE AUTORA DO RETORNO DOS AUTOS, PARA REQUERER 

O QUE ENTENDER DE DIREITO, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40404 Nr: 1661-02.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCÁRIO VALE DO ARAGUAIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO GONÇALVES VIANNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAETANO BERENGUER - OAB:/RJ 

135.124, GUILHERME SAAB LANZA - OAB:358073, RENATO CALDEIRA 

GRAVA BRAZIL - OAB:/SP 305.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RAVANELLO - OAB:/MT 

3.291

 INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO NO 
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PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32078 Nr: 1822-51.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLANDE JOSÉ SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 INTIMAR PARTE AUTORA DO RETORNO DOS AUTOS, PARA REQUERER 

O QUE ENTENDER DE DIREITO, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38565 Nr: 827-96.2017.811.0110

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMIS-SÃO DE 

ASSOCIADOS DO ALTO DO XINGU MT – SICREDI ALTO XINGU,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IONE GONÇALVES DE OLIVEIRA ME, UILQUER 

GONÇALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/GO 48315

 Vistos.

Decisão - Determinação.

Compulsando os autos, constata-se às fls. 55/59 que fora concedida a 

antecipação da tutela à parte requerente, determinando-se a expedição de 

mandado de imissão de posse em desfavor dos requeridos.

Diante da indicação do depositário fiel à fl. 102, necessária a expedição do 

mencionado mandado, pois até o momento este não fora emitido.

Expeça-se mandado de imissão na posse, nos termos descritos às fls. 

55/59.

 Em caso de descumprimento da ordem, desde já, fixo multa diária no valor 

de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ainda, sem prejuízo da análise de preliminares e prejudiciais de mérito na 

sentença, tendo por base o princípio da economia processual; intimem-se 

as partes para que se manifestem sobre o interesse de produção de 

demais provas, no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser esclarecida a 

pertinência, ou no julgamento antecipado da lide.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32181 Nr: 1922-06.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA ROSA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

A causa reclama a nomeação de perito contábil para que proceda a 

minucioso estudo, conforme solicitado pela parte autora. Assim, nos 

termos do art. 465 do Código de Processo Civil, nomeio como perito da 

causa o contador JORGE BLADEMIR DE SOUZA, da Comarca de Barra do 

Garças/MT, telefone: (66) 3401-6145 e e-mail: blademir@hotmail.com.

Intimem-se as partes para manifestarem-se, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 465, §1º.

Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará 

de imediato o prazo para a entrega do laudo.

§ 1o Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação 

do despacho de nomeação do perito:

I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso;

II - indicar assistente técnico;

III - apresentar quesitos.

Após, intime-se o perito para que tome ciência de sua nomeação, bem 

como para, no prazo de 05 (cinco) dias – CPC, art. 465, §2º, I a III, 

apresentar a estimativa de seus honorários, currículo e contatos 

profissionais, devendo o mandado de intimação ser instruído com cópia 

dos quesitos.

Em seguida, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco), se 

manifestarem sobre a proposta dos honorários.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

Juizado Especial

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39129 Nr: 1164-85.2017.811.0110

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: APARECIDO ROSA DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a decisão prolatada nos autos em apenso de Código: 

37903, dê-se vistas ao Ministério Público.

Após, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 95592 Nr: 1070-67.2017.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTROESTE AMBIENTAL COLETA, 

TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON DIOGO VIECELLI - 

OAB:22370/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:14280, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:OAB/MT 12.093-B, 

RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:OAB/MT 11.858-A

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes 

embargos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para o fim de reconhecer o excesso à 

execução, considerando como devido o montante de R$ 10.476,96 (dez 

mil, quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e seis centavos), com 

juros de mora de 1% ao mês a contar do inadimplemento e correção 

monetária pelo INPC, a contar da citação.Ante a sucumbência recíproca, 

condeno as partes ao pagamento das custas processuais de forma pro 

rata, observando-se que o embargante é isento de custas. Ainda, cada 

parte arcará com os honorários de seus respectivos 

patronos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Certificado o trânsito em 

julgado, determino o prosseguimento do processo de execução em 

apenso.Translade-se cópia desta decisão ao processo principal (código 

86059). Oportunamente, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.Cláudia, 15 de maio de 2018.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80885 Nr: 38-66.2013.811.0101
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACI DE OLIVEIRA COSTA FERREIRA, JOSE 

CLEIMAR GODOI, SIDNEI GALLON, FLÁVIO FERREIRA DOS SANTOS, 

ANTONIO DA ROCHA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 Vistos. 1. Analisando-se o conteúdo da defesa escrita, verifico que os 

réus Antônio, Iraci, Flávio e Sidinei apresentaram preliminares, razão pela 

qual passo à análise.(...). Analisando a denúncia, entendo que a tese não 

se sustenta, tendo em vista que os fatos atribuídos aos réus estão 

narrados na exordial, da qual se extrai facilmente quais as condutas 

praticadas e a forma de atuação, pois o Parquet descreveu que o 

denunciado Antônio agiu como mandante dos crimes de furto, associação 

criminosa e destruição de floresta nativa. (...)Para que a denúncia esteja 

apta a dar início ao processo criminal, de forma que o acusado possa ter 

ciência das imputações que lhe são feitas, a fim de exercer suas 

garantias constitucionais de defesa, deve a inicial acusatória apresentar a 

exposição do fato criminoso, ainda que de modo sucinto, mas jamais uma 

descrição vaga, imprecisa ou lacônica.(...).E pela leitura da denúncia, não 

se verifica a alegada inépcia, uma vez que a peça acusatória encontra-se 

em conformidade com o artigo 41 do Código de Processo Penal, contendo 

os elementos necessários para a instauração da ação penal, com 

descrição da conduta delituosa de maneira a permitir a compreensão da 

acusação e o exercício do direito de defesa. (...). (...)Desse modo, 

AFASTO a preliminar alegada.2. Quanto às demais alegações, estas se 

confundem com o mérito, tornando-se, desse modo, imprescindível a 

instrução processual.(...) Assim sendo, inexistente qualquer das 

hipóteses de absolvição sumária dos acusados (art. 397, CPP), designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de agosto de 2018, às 

14:00 horas, ocasião em que serão ouvidas as testemunhas arroladas 

pela acusação e defesa residentes na Comarca e o interrogatório dos 

réus (art. 400, CPP). 3. (...).4. Intime-se eventual(is) advogado(s) do(s) 

acusado(s), cientificando(s) da expedição da carta precatória, nos termos 

da súmula 273, do STJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 47588 Nr: 115-85.2007.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEZER MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MARTINS FARIAS - 

OAB:MT 13.523, MACGVEYVER SANTOS ROCHA - OAB:16.069/MT, 

RAONI TEIXEIRA DOS SANTOS - OAB:OAB/MT Nº 15468

 III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

estatal, para o efeito de: a) ABSOLVER o denunciado ELIEZER MARTINS 

do delito previsto no art. 299, do Código Penal, por força da aplicação da 

Súmula 17, do STJ e, b) CONDENAR o acusado ELIEZER MARTINS como 

incurso nas penas do artigo 171, caput, do Código Penal (por sete vezes), 

razão pela qual passo à dosagem da pena, nos termos do artigo 68, caput, 

do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 50885 Nr: 265-95.2009.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU DOS SANTOS FRANCO, NERI GELLER, 

JUDITE MARIA PICCINI GELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:OAB/MT 15.687-A, Fabrício Kava - OAB:OAB/MT 14.468-A, Luiz 

Rodrigues Wambier - OAB:OAB/MT 14.469-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DERLISE MARCHIORI - 

OAB:20014/O

 Autos nº 265-92.2009 (Id. 50885) Execução de Título Extrajudicial Vistos. 

1. Intime-se via DJE a subscritora da petição de fls. 2223/229 para que 

ofereça os embargos à execução em ação autônoma.2. Após, 

desentranhe-se a petição de fls. 223/229. 3. (...). 4. Indefiro a penhora 

sobre os demais bens imóveis indicados pelo Exequente, por ora.5. Defiro 

a penhora de ativos financeiros – penhora on line via Sistema Bacenjud, 

considerando-se a ordem de penhorabilidade dos bens, prevista no artigo 

835, CPC. (...) 6. Defiro o pedido de bloqueio via sistema RENAJUD a fim de 

averiguar a existência de bens em nome do executado ALCEU DOS 

SANTOS FRANCO , CPF nº 355.249.280-15.(...). 7. Atualize-se no Sistema 

Apolo o nome dos atuais causídicos do Autor, devendo ser cadastrada o 

nome de Teresa Celina de Arruda Alvim. Cláudia, 27 de abril de 2018. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84155 Nr: 1197-10.2014.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESI FAGUNDES, FERNANDO CLEO 

FAGUNDES GUTJAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o preparo de Carta Precatória para cumprimento na 

Comarca de Sinop/MT com a finalidade de Citação da executada Gesi 

Fagundes, devendo para tanto, encaminhar a esta secretaria os 

comprovantes de pagamentos a fim de que os mesmos sejam juntados à 

carta precatória para envio e distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 52234 Nr: 215-35.2010.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE ADÃO DE OLIVEIRA, LUCINÉIA ROCHA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNADETE CRECÊNCIO 

LAURINDO - OAB:OAB/MT 12.110

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Por força do contido no Ofício n. 391/2018-DAP, que requer regularizar 

o precatório requisitório (Ofício n. 916/2017), analisando o feito, denota-se 

que a decisão de fl. 183 determinou que fosse destacado da dívida o valor 

dos honorários advocatícios, todavia, por um lapso não homologou o valor, 

razão pela qual procedo à omissão.

2. Assim, HOMOLOGO o cálculo de fl. 144, no valor da condenção no 

importe de R$ 79.086,35.

3. Expeça-se ofício ao órgão competente com cópia do cálculo de fl. 144, 

decisão de fl. 183 e a presente decisão.

4. Diligências necessárias.

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000024-89.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON DA SILVA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 
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procedo a intimação dos advogados das partes acerca da designação da 

Audiência de Conciliação para o dia 07/08/2018, às 13:50 hs, na sede 

deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000021-37.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANA GERONIMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogados das partes acerca da designação da 

Audiência de Conciliação para o dia 07/08/2018, às 14:30 hs, na sede 

deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000022-22.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANA GERONIMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 07/08/2018, às 14:50 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000020-52.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

AURI MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 09/08/2018, às 13:30 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000019-67.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

AURI MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação dos advogados das partes acerca da designação da 

Audiência de Conciliação para o dia 09/08/2018, às 13:50 hs, na sede 

deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000018-82.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

AURI MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 09/08/2018, às 14:10 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000176-74.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GUILHERME SCHEFFLER OAB - MT19892/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 24/07/2018, às 14:40 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Comarca de Colniza

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 21/2018-DF

O Exmo Dr. RICARDO FRAZON MENEGUCCI, M.M. Juiz de Direito Substituto 

e Diretor do Fórum da Comarca de Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO que a servidora Tatiana Mendes de Oliveira, Matricula 

34660, designada para responder pelo Cartório Distribuidor desta Comarca 

de Colniza, estava afastada de suas funções, para realização de exames 

e consultas médica no dia 11/05/2018, conforme Atestado Médico 

apresentado;

CONSIDERANDO o segundo Atestado Médico apresentado no dia 

14/05/2018, mantendo a referida servidora afastada por mais 7 (sete) 

dias;

 CONSIDERANDO a necessidade de designar um (a) servidor(a) para 

substituir a referida servidora, durante o período mencionado,

RE S O L V E:

Art. 1º - Designar o servidor GUSTAVO TEODORO DE SOUZA, Matrícula 

32712, Gestor Administrativo 3, para responder pelo Cartório Distribuidor, 

durante o afastamento da titular Tatiane Mendes de Oliveira, matrícula 

34660, com efeitos retroativo á 11/05/2018.

Art. 2º - Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, arquivando uma 

cópia na pasta funcional do servidor.

Colniza/MT, 14 de maio de 2018.

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 88198 Nr: 1764-87.2018.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO TAFFAREL MARQUES DA SILVA 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO KAWAMURA ALMEIDA - 

OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN LOPES DIAS 

FERNANDES - OAB:21072/O

 Ante o exposto, CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA ao réu THIAGO 

TAFFAREL MARQUES DA SILVA OLIVEIRA, mediante o cumprimento das 

seguintes medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do 

CPP:I – comparecimento quinzenal em juízo para informa e justificar suas 

atividades;II – proibição de frequentar bares, boates, lojas de 

conveniências, prostíbulos, boca de fumo e congêneres;III – proibição de 

se ausentar da Comarca sem autorização judicial;IV – proibição de manter 

contato com a vítima Jéssica Naiara Abreu da Silva;V – recolhimento 

domiciliar no período noturno, inclusive nos dias de folga, das 20h00 da 

noite até às 06h00 da manhã seguinte.Advirta-se o réu que deverá 

comunicar ao Juízo eventual alteração de domicílio.O descumprimento de 

qualquer uma das medidas cautelares aqui impostas pode dar azo à 

decretação da prisão preventiva do réu, na forma do art. 312, parágrafo 

único, do CPP.EXPEÇA-SE o competente Alvará de Soltura, salvo se por 

outro motivo o réu preso estiver.Calha mencionar que em relação ao 

pedido de absolvição sumária em razão de circunstâncias que exclui a 

ilicitude não é este o momento processual oportuno para tal alegação, eis 

que envolve o mérito desta ação, portanto, será analisado após a devida 

produção de provas.Outrossim, perlustrando os autos VERIFICO que 

ausentes as hipóteses do art. 397 do CPP, as quais se referem à 

absolvição sumária.Sendo assim, DEIXO de absolver o réu sumariamente e 

DESIGNO para o dia 07 de agosto de 2018, às 16h30min, a audiência de 

instrução e julgamento, ocasião em que se tomarão as declarações da 

ofendida, a inquirição das testemunhas arroladas pelas partes, e, por 

último, interrogar-se-á o réu.INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao Ministério 

Público.CUMPRA-SE, expedindo o necessário com a máxima urgência, 

mormente o presente feito tramitar com a urgência “réu preso”.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Colniza-MT, 15 de maio de 2018.(assinado 

digitalmente)RICARDO FRAZON MENEGUCCIJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 87962 Nr: 1609-84.2018.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA CAVALCANTE SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CELIA CAVALCANTE SILVEIRA pretende a concessão de tutela cautelar 

de natureza para o fim de determinar que o instituto implante o benefício de 

aposentadoria rural por idade.

Relatei.

Fundamento e Decido.

Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita.

A tutela de urgência, prevista no artigo 300, caput, do novo Código de 

Processo Civil, deve ser deferida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo.

Com a devida licença, os documentos que instruíram a inicial não são 

aptos ao ponto de evidenciar a probabilidade do direito da autora, 

mormente porque não comprovam que ela exerceu atividade rurícola, 

ainda que de forma descontínua, no período correspondente à carência do 

benefício, imediatamente anterior ao requerimento/data em que atingiu 55 

anos.

Muita embora a requerente tenha colacionado aos autos início de prova 

material, esta não se restou suficiente para atestar sua condição de 

perceber o benefício, motivo pelo qual há necessidade de maior robustez 

que pode ser aferida no decorrer do processo.

Portanto, é necessária melhor elucidação dos fatos, em sede de cognição 

exauriente, para aferir se a autora tem ou não direito ao benefício da 

aposentadoria por idade.

 Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA CAUTELAR PRETENDIDA, uma vez 

que ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito da 

autora.

 Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza.

CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, CPC), fazendo-se constar, 

outrossim, as advertências do artigo 344 do CPC.

Apresentada contestação, intime-se a parte requerente para impugná-la, 

no prazo legal.

Intimem-se.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 78775 Nr: 1636-04.2017.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO RAMOS NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON STUTZ - OAB:309-B, 

THIAGO DA SILVA VIANA - OAB:6227/RO, WELITON DE ALMEIDA 

SANTOS - OAB:20.883/O

 Processo n.º 1636-04.2017.811.0105 – Código: 78775

Vistos;

Ante o teor da certidão de tempestividade constante na movimentação de 

Ref: 138, RECEBO o Recurso de Apelação juntado na movimentação de 

Ref: 134, eis que em conformidade com o artigo 600, caput, do Código de 

Processo Penal.

Assim, INTIME-SE a defesa do acusado para, no prazo de 08 (oito) dias, 

oferecer suas contrarrazões no mesmo prazo.

Após, independentemente de juntada de contrarrazões recursais, nos 

termos do artigo 601, caput, do Código de Processo Penal, REMETAM-SE 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

grafando as nossas melhores homenagens.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com a máxima urgência, mormente o 

presente feito tramitar com a urgência “réu preso”.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Colniza-MT, 14 de maio de 2018.

(assinado digitalmente)

Ricardo Frazon Menegucci

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65393 Nr: 799-51.2014.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdSeS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 65393

Vistos.

Trata-se de ação de divórcio litigioso ajuizado por GIDEÃO SILVA DA 

SILVA em face de MARIA DA SILVA E SILVA, pugnando, ao final, pela 

procedência da ação com a decretação do divórcio e sua devida 

averbação.

Narra a inicial que o autor casou-se com a requerida em 09 de dezembro 

de 2008 pelo regime de Comunhão Parcial de Bens, no Município de São 

Luiz do Anauá/RR.

Informa que na constância do matrimônio não adquiriram bens e tiveram 

uma filha, Sara da Silva e Silva, nascida em 28/02/2011.

A requerida foi citada, consoante se verifica dos documentos juntados às 

f.36, contudo, permaneceu inerte, não apresentando resposta à ação.

Intimado a se manifestar a parte autora requereu a aplicação da revelia e o 

julgamento procedente da ação (f.39).

Instado a se manifestar o Ministério Público pugnou pelo julgamento 

procedente da demanda (f.40).

 É breve o relatório.

Fundamento e Decido.

Conforme dispõe o artigo 344 do CPC, em caso de não contestação pelo 

réu, presumem-se verdadeiras as alegações formulados pela parte 

autora.

Considerando a não apresentação de contestação pela requerida e por 
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não tratar-se de direito indisponível, a decretação da revelia e consecução 

dos seus efeitos é medida que se impõe.

Assim, DECRETO A REVELIA DA REQUERIDA, pelos motivos acima 

exposto e fundamentados.

Tendo em vista a desnecessidade de produção probatória, passo ao 

julgamento antecipado da lide, em conformidade com o art. 355, inciso I, do 

CPC.

Inexistem questões preliminares ou prejudiciais que obstrua a análise do 

mérito da presente demanda.

Portanto, passo a análise do mérito.

O pedido inicial deve ser julgado procedente.

O regime de bens, alegado na inicial, restou demonstrado pela certidão de 

casamento à f.12.

Verifico que a requerida, apesar de citada (f.36) sequer apresentou 

contestação, sendo, portanto, decretada sua revelia, não demonstrando 

qualquer interesse em resolver a lide.

Considerando que o requerente apenas visa a regularizar sua situação 

civil, vê-se não haver qualquer óbice ao seu pedido.

Tendo-se em vista que, com o avento da Emenda Constitucional 66/2010, 

não há necessidade de aguardar-se prazo para consecução do divórcio.

Portanto, a procedência do pedido contido na inicial é medida que se 

impõe.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, resolvo o mérito 

e julgo PROCEDENTE o pedido da ação para DECRETAR o divórcio de 

GIDEÃO SILVA DA SILVA e MARIA DA SILVA E SILVA.

OFICIE-SE ao Cartório de Registro Civil da Comarca de São Luiz do 

Anauá/RR, a fim de que seja averbada a presente decisão junto à Certidão 

de casamento, fl.287, livro B-06, sob o número 1787.

CONDENO a parte requerida ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios de sucumbência, estes últimos os quais restam 

fixados no patamar mínimo.

Certificado o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE Certidão de honorários em 

favor do patrono que atuou pela parte autora nos moldes estipulados 

(f.09) em conformidade com o art. 582 da CNGC, após, ARQUIVEM-SE os 

autos com as respectivas baixas de distribuição.

INTIMEM-SE as partes.

Ciência ao MP.

P.R.C.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 88881 Nr: 2205-68.2018.811.0105

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA, EUCLIDES 

HENRIQUE TAVARES DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN LOPES DIAS 

FERNANDES - OAB:21072/O

 (...)Desta forma, resta clarividente que a prisão em flagrante dos 

indiciados se deu de maneira ilegal, sendo de rigor, na forma do art. 310, 

inciso I, do CPP, o relaxamento da prisão em flagrante dos acusados. 

Calha mencionar que não existem, ao menos nessa fase inicial, os 

elementos do art. 340 do CP, como bem ponderado pelo Ministério Público. 

Nesta senda, não ocorrendo a necessária subsunção entre a situação 

que se extrai do auto de prisão em flagrante a quaisquer das hipóteses 

previstas no art. 302 do Código de Processo Penal, não se pode falar em 

legalidade da prisão. Ante o exposto, relaxo a prisão em flagrante de 

RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA e EUCLIDES HENRIQUE TAVARES DE 

ARAÚJO. EXPEÇA-SE alvará de soltura, colocando-se os autuados 

imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo não estiverem 

presos. CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defesa. TRASLADE-SE cópia 

desta decisão para eventual ação penal a ser proposta em razão destes 

fatos e ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de praxe. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63679 Nr: 1086-48.2013.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Florêncio Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ab initio, verifica-se às fls. 37/39, que fora juntada contrarrazões, no 

entanto o processo ainda se encontra em fase inicial, logo presume-se 

que fora juntada de forma equivocada, motivo pelo qual determino o seu 

desentranhamento.

Especifiquem as partes, no prazo de 15 dias, as provas que efetivamente 

ainda tenham a produzir além da documental já constante dosautos, 

JUSTIFICANDO sua indispensável pertinência (utilidade, necessidade e 

adequação diante das questões relevantes e controvertidas ventiladas), 

para aferição, sem prejuízo do eventual conhecimento direto do pedido (se 

acaso este juízo assim entender, com o julgamento antecipado da lide).

 Quanto à análise da pertinência das provas especificadas, convém desde 

logo colacionar o ensinamento de Moacyr Amaral Santos:

 “Propostas as provas, o juiz deve resolver sobre a sua admissibilidade. 

As provas propostas passarão por um exame preventivo, visando ao 

indeferimento das inúteis ou impossíveis, ou que visem à demonstração de 

fatos por meios inadequados ou inadmissíveis. Pode-se dizer que a 

admissão da prova é o momento da avaliação preventiva de sua utilidade” 

(in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil volume 2 Saraiva São Paulo 

1.994 pág. 276).

 Na esteira desse raciocínio, já se assentou na jurisprudência o 

entendimento de que, “sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele 

cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização” (in RT 

305/121).

 Após, tornem os autos imediatamente conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-26.2018.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO POLTRONIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS OAB - MT0011706S-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Vistos etc. Como gizado pelo art. 20 da Lei n. 9.099/95, a ausência do réu 

à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, traz 

como consequência a revelia. Entre os efeitos da revelia destaca-se a 

presunção de veracidade dos fatos alegados no pedido inicial, com a 

ressalva de que o Magistrado pode afastá-lo se assim resultar da sua 

convicção, desde que fundamentadamente. Tendo em vista que a parte 

requerida não compareceu à sessão de conciliação, é de se ver a 

decretação de sua revelia. Ante o exposto, DECRETO A REVELIA da parte 

requerida, bem como DETERMINO a INTIMAÇÃO do pólo ativo para que 

diga se pretende produzir alguma prova além da documental já acostada 

nos autos, JUSTIFICANDO a sua pertinência, sob pena de indeferimento. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Colniza, 15 de maio de 2018. RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010163-71.2015.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON BRUSTOLOM MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR HENRIQUE SILVEIRA BARBOSA OAB - PR0060663A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 606 de 806



DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc. INTIMEM-SE as partes para que requeiram o que entenderem 

de direito no prazo de (30) trinta dias. No silêncio, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVE-SE. EXPEÇA-SE o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colniza, 15 

de maio de 2018. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010163-71.2015.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON BRUSTOLOM MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR HENRIQUE SILVEIRA BARBOSA OAB - PR0060663A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc. INTIMEM-SE as partes para que requeiram o que entenderem 

de direito no prazo de (30) trinta dias. No silêncio, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVE-SE. EXPEÇA-SE o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colniza, 15 

de maio de 2018. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 73388 Nr: 1003-11.2017.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUES FERNANDO LOPES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Lemos Gil - OAB:

 Vistos...

Considerando que na data de 12/04/2018 o excelentíssimo juiz desta 

Comarca não se fará presente, devido sua participação na reunião que se 

realizará na Comarca de Juína, não há nada que se fazer se não o 

cancelamento da audiência e designação em data futura.

 Assim, CANCELA-SE a audiência que se realizaria em 12.04.2018, às 

13h30min.

Por isso, REDESIGNA-SE a audiência para o dia 20.06.2018, às 13h30min, 

na Sala de Audiência do Fórum de Cotriguaçu.

À SECRETARIA para:

1. INTIMAR nos moldes da decisão de ref. 25;

2. Após, conclusos para audiência.

SERVE o presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade necessária.

Cotriguaçu/MT, 10 de Abril de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61179 Nr: 912-91.2012.811.0099

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE LUIZ FERNANDES - Vulgo "Cutia", 

JOSÉ APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Vistos...

Contestação sem preliminares.

 Impugnação apresentada, rebatendo os argumentos.

 Por não contestar, DECRETA-SE a revelia do requerido Roque. Não 

obstante, por conta da contestação apresentada pelo correquerido, 

descabe falar nos efeitos materiais da revelia (art. 345, I, do CPC).

 Salienta-se que não é caso de julgamento antecipado (arts. 354 a 356 do 

CPC), por haver necessidade de atividade probatória.

Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre as quais 

recairá a atividade probatória (sem prejuízo de, em cooperação, outras 

serem apontadas):

? Concessão da utilização indevida do maquinário (conduta de Roque);

? Utilização indevida do maquinário (conduta de José);

? Danos ao erário;

? Violação a “princípios da administração”;

MANTÉM-SE o ônus probatório tal previsto no artigo 373, caput, do CPC.

Por isso, SANEADO está o processo (art. 357 do CPC).

Assim, DESIGNA-SE audiência para o dia 14/06/2018, às 17h15min, na 

sala de audiências da Vara Única do Fórum desta Comarca.

Pelo exposto, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR o requerido ROQUE (por meio de sua advogada dativa) para a 

referida audiência, ficando expresso que cabe ao requerido a 

apresentação das testemunhas arroladas;

2. INTIMAR PESSOALMENTE os requeridos, isso para fins de depoimento 

pessoal;

3. DAR CIÊNCIA ao Ministério Público.

Nos termos do artigo 455 do CPC, ressalta-se que é encargo do advogado 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada acerca do dia, data e 

local da audiência.

Intimar. Cumprir

 Cotriguaçu/MT, 11 de abril de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79740 Nr: 833-05.2018.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO VALE DO JURUENA - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSELI PEREIRA BATISTA FIRMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que recolha a 

diligência do sr. Oficial de Justiça para que esta Secretaria possa dar 

cumprimento à decisão de ref. 5.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 74287 Nr: 1635-37.2017.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

impugnação à contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 73752 Nr: 1243-97.2017.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELITA RAMOS DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 
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INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

Impugnação à Contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 73746 Nr: 1240-45.2017.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA BARBOSA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

Impugnação à Contestação no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35556 Nr: 408-22.2011.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TGR, LUCINEI AMARO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT, JOSÉ BARRETO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 8404, 

LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCINEI AMARO GOMES, Cpf: 

01408354152, Rg: 1612219-4, Filiação: Carmelino Alves Gomes e Leuda 

Amaro Gomes, data de nascimento: 27/08/1980, brasileiro(a), natural de 

Mirassol D' Oeste-MT, convivente. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 15 dias indique onde 

está residindo, sob pena de, não o fazendo será extinto o processo sem 

resolução do mérito.

Despacho/Decisão: Ante a notícia de que a representante e a requerente 

se mudaram, não havendo indicação donde estejam, devem os patronos 

ser intimados, o que se fará já com a correção no nome do advogado (de 

José para Jobé), bem como com a inclusão da advogada Lucinéia (então 

estagiária). Assim:1.INTIMAR a parte-autora, por meio de seus advogados, 

para, em 15 dias, indicarem o atual endereço;2.Não havendo indicação, 

intimar a parte-autora, por Edital (prazo de 20 dias), para que, em 15 dias 

(após o prazo do Edital), indique onde esteja residindo, com a 

consequência de, não o fazendo, ser extinto o processo sem resolução 

do mérito;3.Após, conclusos.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Jorge da Silva, 

digitei.

Cotriguaçu, 15 de maio de 2018

Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz(a) Substituto(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63754 Nr: 583-11.2014.811.0099

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODSG, PCDQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos...

I RELATÓRIO

 Trata-se de petição denominada “Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas 

e Danos, Medida Cautela de Saquestro” ajuizada por Elison Xavier Dutra 

contra Polyane Cano Queiroz e Oziel da Silva Gonçalves, devidamente 

qualificados nos autos.

 Após longo trâmite processual, a parte-autora requereu a desistência da 

“ação”.

Frisa-se que a parte-requeria não foi devidamente citada.

É, ao que parece, o necessário a ser destacado.

II FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, verifica-se que a parte-autora manifestou-se pela desistência 

do feito.

Desta forma, diante do requerimento formulado, a extinção do processo é 

medida que se impõe.

Outrossim, postula o art. 485, inciso VIII, do CPC, pela não resolução do 

mérito quando se homologar a desistência da ação, hipótese que se 

coaduna ao caso em tela.

III DISPOSITIVO

Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, para que produza seus regulares e jurídicos efeitos.

CONDENA-SE parte-autora ao pagamento das despesas processuais (art. 

90 do CPC).

IV DISPOSIÇÕES FINAIS

Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos, com 

as baixas necessárias e anotações de praxe.

Publicar.

Intimar.

Cumprir.

Cotriguaçu/MT, 07 de maio de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62372 Nr: 774-90.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARVALHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11.681/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento n° 52/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de INTIMAR o advogado do réu para 

apresentação de Contrarrazões.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32828 Nr: 916-36.2009.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS DE SOUZA - Vulgo 

"Marquinhos"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO MARCOS DE SOUZA - VULGO 

"MARQUINHOS", Filiação: José de Souza e Cleonice dos Santos Souza, 

data de nascimento: 06/01/1987, brasileiro(a), natural de S. José das 

Palmeiras-PR, solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos... I DA ATUAL FASE PROCESSUAL: relatório Depara-se, 

no presente momento, com a fase processual referente à citação de um 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 608 de 806



acusado. Tendo em mente tal arcabouço normativo, passa-se à análise do 

caso em tela. II DA ANÁLISE PROPRIAMENTE DITA: fundamentação 

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público de Mato Grosso em 

desfavor de ANTÔNIO MARCOS DE SOUZA e VALDEIR RIBEIRO PINTO, 

imputando a prática de conduta tipificada como infração penal pelo art. 

155, §4º, IV, do Código Penal. Narrou-se na inicial que o fato se deu em 

11/07/2009. Diante disso, ofereceu-se denúncia. A denúncia foi recebida 

em 16/03/2010. Busca-se a citação. E é o que foi feito, chegando-se à 

data atual, 28/11/2017. II.1 DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE Dispõe o art. 

61 do CPP: Art. 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer 

extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício. Parágrafo único. No 

caso de requerimento do Ministério Público, do querelante ou do réu, o juiz 

mandará autuá-lo em apartado, ouvirá a parte contrária e, se o julgar 

conveniente, concederá o prazo de cinco dias para a prova, proferindo a 

decisão dentro de cinco dias ou reservando-se para apreciar a matéria na 

sentença final. Assim, perfeitamente possível a análise e declaração, de 

ofício, acerca de alguma causa que leve à extinção da punibilidade. Já 

sobre a referida extinção, eis o teor do art. 109 do CP: Extinção da 

punibilidade Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: I - pela morte do agente; 

II - pela anistia, graça ou indulto; III - pela retroatividade de lei que não mais 

considera o fato como criminoso; IV - pela prescrição, decadência ou 

perempção; V - pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, 

nos crimes de ação privada; VI - pela retratação do agente, nos casos em 

que a lei a admite; IX - pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei. 

Nota-se, pelo art. 107, IV, do CPP, que a prescrição é causa de extinção 

da punibilidade. Aprofundando, tem-se o caput art. 109 do CP (com a 

redação da época): Prescrição antes de transitar em julgado a sentença 

Art. 109 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, 

salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo 

máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: I 

- em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze; II - em dezesseis 

anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze; III 

- em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não 

excede a oito; IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois 

anos e não excede a quatro; V - em quatro anos, se o máximo da pena é 

igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois; VI - em dois anos, 

se o máximo da pena é inferior a um ano. E pertinente também o art. 155, 

§4º, IV, do Código Penal: Furto Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, 

coisa alheia móvel: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. Furto 

qualificado § 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o 

crime é cometido: I - com destruição ou rompimento de obstáculo à 

subtração da coisa; II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, 

escalada ou destreza; III - com emprego de chave falsa; IV - mediante 

concurso de duas ou mais pessoas. Da análise em conjunto, verifica-se 

que ocorre a prescrição, quanto à infração penal em destaque, em 12 

anos (art. 109, III, do CP). Observa-se que não haveria que se falar em 

prescrição, porém há fundamental detalhe que altera tal conclusão: o 

acusado VALDEIR possuía, na data do fato, menos de 21 anos. Portanto, 

deve ser observado o art. 115 do Código Penal, o qual prescreve que 

“São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso 

era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da 

sentença, maior de 70 (setenta) anos”. Assim, quanto à prescrição, dá-se 

em 06 anos. Continuando, pela relevância, transcreve-se o art. 111 do CP: 

Termo inicial da prescrição antes de transitar em julgado a sentença final 

Art. 111 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, 

começa a correr: I - do dia em que o crime se consumou; II - no caso de 

tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa; III - nos crimes 

permanentes, do dia em que cessou a permanência; IV - nos de bigamia e 

nos de falsificação ou alteração de assentamento do registro civil, da data 

em que o fato se tornou conhecido. V - nos crimes contra a dignidade 

sexual de crianças e adolescentes, previstos neste Código ou em 

legislação especial, da data em que a vítima completar 18 (dezoito) anos, 

salvo se a esse tempo já houver sido proposta a ação penal. Em relação 

ao presente caso, incidente o art. 111, I, do CP. Fundamental, agora, a 

redação do art. 117 do CP: Art. 117 - O curso da prescrição 

interrompe-se: I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; II - pela 

pronúncia; III - pela decisão confirmatória da pronúncia; IV - pela 

publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; V - pelo 

início ou continuação do cumprimento da pena; VI - pela reincidência. § 1º 

- Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da 

prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos 

crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos 

demais a interrupção relativa a qualquer deles. § 2º - Interrompida a 

prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo 

começa a correr, novamente, do dia da interrupção. Como se nota, 

interrompeu-se a marcha do prazo prescricional quando do recebimento 

da denúncia (16/03/2010), concluindo-se, à míngua de alguma causa de 

interrupção superveniente, que a prescrição se deu em 15/03/2016. III DA 

CONCLUSÃO: dispositivo Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA A 

PUNIBILIDADE, pela prescrição da pena em abstrato, quanto a VALDEIR 

RIBEIRO PINTO, o que se faz, dentre outros, com fundamento nos arts. 

107, IV e 109, ambos do Código Penal. Sem custas e condenação em 

despesas. Não obstante, o processo continua em relação a ANTÔNIO, 

devendo ser citado (ou comprovado que isso já se deu). Assim, à 

SECRETARIA para: 1. Atualizar a “capa” dos autos, retirando o nome de 

VALDEIR; 2. Tendo em vista que o acusado ANTÔNIO não foi encontrado, 

citá-lo por Edital para apresentar resposta à acusação, pelo prazo de 

quinze dias (art. 361 do CPP), observando-se o art. 365 do CPP, 

indicando-se expressamente, nos termos do artigo 396-A do CPP, a 

possibilidade de alegar tudo o que interesse à sua defesa, bem como 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas; OBS.: o Edital também deverá ser divulgado no DJe; 

3. Não havendo resposta, ao Ministério Público para manifestação acerca 

do art. 366 do CPP; 4. Após, conclusos. Cotriguaçu/MT, 28 de novembro 

de 2017. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Jorge da Silva, 

digitei.

Resumo da Inicial: Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público 

de Mato Grosso em desfavor de ANTÔNIO MARCOS DE SOUZA e 

VALDEIR RIBEIRO PINTO, imputando a prática de conduta tipificada como 

infração penal pelo art. 155, §4º, IV, do Código Penal. Narrou-se na inicial 

que o fato se deu em 11/07/2009. Diante disso, ofereceu-se denúncia.

Cotriguaçu, 15 de maio de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67242 Nr: 1242-83.2015.811.0099

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, SMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Marinello - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SUELI MARCOS DOS SANTOS, Cpf: 

78492033134, Rg: 1373026-6, Filiação: Erminio Marcos dos Santos e Luiza 

Rodrigues de Morais, data de nascimento: 14/04/1971, brasileiro(a), 

natural de Bonito-MS, solteiro(a), lavradora, Telefone 6635271182 e 

atualmente em local incerto e não sabido JONATAN MARCOS DOS 

SANTOS, Cpf: 03647865150, Rg: 28435540, Filiação: Sueli Marcos dos 

Santos, data de nascimento: 01/12/2015, natural de Juruena-MT, Telefone 

6635271182. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Vistos.O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na 

qualidade de substituto processual, em benefício da menor SOIANI DE 

BRITO SANTOS, propôs ação homologatória de título extrajudicial.Narra a 

inicial que, no dia 08 de setembro de 2015, JONATAN MARCOS DOS 

SANTOS e SUELI MARCOS DOS SANTOS, respectivamente, genitor e avó 

paterna da infante, esta detentora da guarda de fato (fl. 08), 

compareceram na Promotoria de Justiça desta Comarca, onde avençaram 

sobre a guarda, os alimentos e as visitas à infante.Alfim, o Ministério 

Público pugnou pela homologação da transação efetivada.É O 

RELATÓRIO. DECIDO.Afere-se do termo de acordo firmado entre as partes 

que ficou convencionado que a guarda de SOIANI DE BRITO SANTOS 

ficará com a avó paterna SUELI MARCOS DOS SANTOS.As visitas serão 

realizadas pelo genitor de forma livre, sem qualquer restrição de dia e 
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horário. O genitor JONATAN MARCOS DOS SANTOS pagará, a título de 

alimentos, o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) à filha.Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes perante o Ministério Público 

e julgo EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, III, “b”, do NCPC.Por fim, em razão da natureza da causa e da 

assistência por parte do Ministério Público, defiro os benefícios da justiça 

gratuita, motivo pelo qual isento as partes do pagamento das custas. 

Todavia, é possível a exigibilidade de tais valores caso haja a perda da 

condição de necessitados, na forma do art. 12 da Lei 

1.060/50.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas legais.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Jorge da Silva, 

digitei.

Cotriguaçu, 21 de janeiro de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79487 Nr: 701-45.2018.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELLY NAUE BERNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIDILEY PEDRO NAUÊ - Vulgo "Carioca"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:5948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

Impugnação à Contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 26737 Nr: 2091-07.2005.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA CAVALCANTE DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSARA BEATRIZ OLIVEIRA 

DE OLIVEIRA - OAB:3650/MT

 Em decorrência da informação do depósito, de rigor a expedição de 

alvará para levantamento dos valores depositados.

Assim, à SECRETARIA para:

1. EXPEDIR Alvará Judicial para levantamento dos valores depositad;

2. Após, intimar a parte autora (via advogado) pelo DJE;

3. Inexistindo requerimento, arquivar com as baixas de estilo.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 48035 Nr: 1368-66.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosângela Santana dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

Procurador Federal - OAB:292271

 Sendo assim, pelo exposto e sem mais delongas, JULGO IMPROCEDENTE 

A PRETENSÃO DA INICIAL, fazendo-o com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do CPC, em razão do não preenchimento dos requisitos legais 

para a concessão do benefício pleiteado.Por fim, CONDENO a parte 

requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa 

(artigo 85, §1º, do CPC), ressalvada a hipótese do artigo 98, §3º, do 

CPC.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Transitada em julgado a presente 

sentença, certifique-se e arquivem-se os autos com as anotações e 

baixas de praxe.Dom Aquino/MT, 08 de maio de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 11574 Nr: 170-38.2010.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMG S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabrício Nunes Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:10.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003-A

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, que as guias de diligências para os oficiais de justiça 

poderão ser retiradas e pagas pelo seguinte endereço: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53145 Nr: 137-67.2018.811.0034

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bamerindus do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IRACI SOARES DE OLIVEIRA E 

OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO CAVALARI OLINO - 

OAB:19345/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 137-67.2018.811.0034

Código: 53145

Vistos, etc.

Considerando a junta dos documentos necessários, recebo a presente 

missiva precatória, eis que em conformidade com os requisitos legais.

Cumpra-se conforme deprecado, podendo a segunda via ou sua cópia 

servir como mandado e contrafé.

Comuniquem-se, também, ao juízo deprecante, todos os dados 

pertinentes, para fins cabíveis, solicitando, se for o caso, os documentos 

faltantes. Tudo em acordo com o estabelecido na Seção 07, do 

PROVIMENTO 41/2016-CGJ.

Cumpra-se;

Às providências.

Dom Aquino – MT, 15 de maio de 2018.

Laura Dôrileo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 9448 Nr: 549-47.2008.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antonio Ribeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Cezar Moreno 

Pessoa - Procurador Federal do INSS - OAB:3.920

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPVs e Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.
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Valores transferidos conforme ofícios juntados aos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado, de acordo com o provimento nº 03/2018 do CNJ.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 11371 Nr: 1213-44.2009.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanda Soveral Engeroff

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto de Souza - 

Procurador Federal - OAB:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPVs e Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Valores transferidos conforme ofícios juntados aos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado, de acordo com o provimento nº 03/2018 do CNJ.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 8376 Nr: 464-95.2007.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALVA RODRIGUES DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bianca Liz de Oliveira Fuzetti 

- Procuradora Federal do INSS - OAB:230443

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPVs e Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Valores transferidos conforme ofícios juntados aos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado, de acordo com o provimento nº 03/2018 do CNJ.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 10495 Nr: 338-74.2009.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Francisco Silvino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristina Cardoso 

Zandonadi - Procuradora Federal do INSS - OAB:5319

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPVs e Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Valores transferidos conforme ofícios juntados aos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado, de acordo com o provimento nº 03/2018 do CNJ.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 9550 Nr: 649-02.2008.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFdSP, Rosimeire Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

Procuradora Federal do Inss - OAB:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPVs e Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Valores transferidos conforme ofícios juntados aos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado, de acordo com o provimento nº 03/2018 do CNJ.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 611 de 806



 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 11008 Nr: 851-42.2009.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Soniameire Fatima Rufino Ferreira Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo de Carvalho 

Costa - Procurador Federal do INSS - OAB:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPVs e Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Valores transferidos conforme ofícios juntados aos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado, de acordo com o provimento nº 03/2018 do CNJ.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 11295 Nr: 1138-05.2009.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Socorro Florentino Monari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo de Carvalho 

Costa - Procurador Federal do INSS - OAB:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPVs e Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Valores transferidos conforme ofícios juntados aos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado, de acordo com o provimento nº 03/2018 do CNJ.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 12304 Nr: 900-49.2010.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lazaro Camilo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oldack Alves da Silva Neto - 

Procurador Federal do INSS - OAB:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPVs e Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Valores transferidos conforme ofícios juntados aos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado, de acordo com o provimento nº 03/2018 do CNJ.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 10755 Nr: 601-09.2009.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Reis Lopes Pinto, Lucy Lopes dos Santos 

Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

Procurador Federal - OAB:292271

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPVs e Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Valores transferidos conforme ofícios juntados aos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado, de acordo com o provimento nº 03/2018 do CNJ.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 9893 Nr: 989-43.2008.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Demires da Conceição Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wládia Carvalho de 

Maracaba Calheiros de Lima - Procuradora Federal do INSS - OAB:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPVs e Precatório acostados aos autos.
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A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Valores transferidos conforme ofícios juntados aos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado, de acordo com o provimento nº 03/2018 do CNJ.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 11620 Nr: 215-42.2010.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Umbelina Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

Procurador Federal - OAB:292271

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPVs e Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Valores transferidos conforme ofícios juntados aos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado, de acordo com o provimento nº 03/2018 do CNJ.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 11858 Nr: 453-61.2010.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Luz Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo de Carvalho 

Costa - Procurador Federal do INSS - OAB:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPVs e Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Valores transferidos conforme ofícios juntados aos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado, de acordo com o provimento nº 03/2018 do CNJ.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 10287 Nr: 135-15.2009.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enedina de Araújo Peres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicole Romeiro Taveiros - 

Procuradora Federal do Inss - OAB:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPVs e Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Valores transferidos conforme ofícios juntados aos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado, de acordo com o provimento nº 03/2018 do CNJ.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 7579 Nr: 711-13.2006.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geralda Pereira Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bianca Liz de Oliveira Fuzetti 

- Procuradora Federal do INSS - OAB:230443

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPVs e Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Valores transferidos conforme ofícios juntados aos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado, de acordo com o provimento nº 03/2018 do CNJ.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 10961 Nr: 807-23.2009.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdelice Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Pedro Avelar Pires - 

Procurador Federal do Inss - OAB:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPVs e Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Valores transferidos conforme ofícios juntados aos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado, de acordo com o provimento nº 03/2018 do CNJ.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 9069 Nr: 176-16.2008.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lázaro Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPVs e Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Valores transferidos conforme ofícios juntados aos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado, de acordo com o provimento nº 03/2018 do CNJ.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 40688 Nr: 283-79.2016.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, 

JOSE CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdir Scherer - OAB:3.720

 Processo nº 283-79.2016.811.0034

Código nº 40688

Vistos etc.

Interposto o recurso de apelação e intimada a parte requerida, a própria 

deixou de apresentar contrarrazões (ref: 68), assim remetam os autos ao 

E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Dom Aquino/MT, 15 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Subst. Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 40382 Nr: 172-95.2016.811.0034

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonir da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A - Por sua Agência de Dom 

Aquino-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio Cristiano Piato - 

OAB:7.172, Duilio Piato e Advogados Associados - OAB:271, DUILIO 

PIATO JUNIOR - OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062

 Processo nº 172-95.2016.811.0034

Código nº 40382

Vistos etc.

Cuida-se de Embargos à Execução já sentenciado, bem como foi negado 

provimento ao recurso de apelação interposto (Ref: 48) e ainda, as partes 

nada manifestaram de seu retorno.

 Assim, cumpra-se, integralmente a sentença de Ref: 29, e após, 

arquive-se, com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 15 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50059 Nr: 2199-17.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roniclei Alves Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença interposta por RONICLEI ALVES 

ROCHA em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Indeferida a concessão da assistência judicial gratuita e o recolhimento 

das custas ao final do feito, determinou-se a intimação do requerente para 

recolher as custas judiciais (ref. 12).

Devidamente intimada (ref. 14), o requerente manteve-se inerte (ref. 16).

Vieram os autos conclusos.

Pois bem.

A parte autora foi devidamente intimada para realizar o recolhimento das 

custas judiciais, todavia, permaneceu inerte.

Desta forma, descumprida a diligência, DETERMINO que o distribuidor do 

Juízo promova o devido CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS, 

com as baixas e anotações de praxe, com fulcro no artigo 290 do CPC.

Intime-se

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 15 de maio de 2018.
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Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49892 Nr: 2110-91.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ellem Maria Alves Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença interposta por ELLEM MARIA ALVES 

RODRIGUES em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Indeferida a concessão da assistência judicial gratuita e o recolhimento 

das custas ao final do feito, determinou-se a intimação da requerente para 

recolher as custas judiciais (ref. 13).

Devidamente intimado (ref. 16), a requerente manteve-se inerte (ref. 17).

Vieram os autos conclusos.

Pois bem.

A parte autora foi devidamente intimada para realizar o recolhimento das 

custas judiciais, todavia, permaneceu inerte.

Desta forma, descumprida a diligência, DETERMINO que o distribuidor do 

Juízo promova o devido CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS, 

com as baixas e anotações de praxe, com fulcro no artigo 290 do CPC.

Intime-se

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 15 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50023 Nr: 2178-41.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO FERNANDO MIRANDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença interposta por THIAGO FERNANDO 

MIRANDA DA SILVA em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Indeferida a concessão da assistência judicial gratuita e o recolhimento 

das custas ao final do feito, determinou-se a intimação do requerente para 

recolher as custas judiciais (ref. 13).

Devidamente intimado (ref. 14), o requerente manteve-se inerte (ref. 16).

Vieram os autos conclusos.

Pois bem.

A parte autora foi devidamente intimada para realizar o recolhimento das 

custas judiciais, todavia, permaneceu inerte.

Desta forma, descumprida a diligência, DETERMINO que o distribuidor do 

Juízo promova o devido CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS, 

com as baixas e anotações de praxe, com fulcro no artigo 290 do CPC.

Intime-se

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 15 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50072 Nr: 2207-91.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucinéia Cristiane Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença interposta por LUCINÉIA CRISTIANE 

ROSA DA SILVA em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Indeferida a concessão da assistência judicial gratuita e o recolhimento 

das custas ao final do feito, determinou-se a intimação da requerente para 

recolher as custas judiciais (ref. 12).

Devidamente intimado (ref. 15), a requerente manteve-se inerte (ref. 16).

Vieram os autos conclusos.

Pois bem.

A parte autora foi devidamente intimada para realizar o recolhimento das 

custas judiciais, todavia, permaneceu inerte.

Desta forma, descumprida a diligência, DETERMINO que o distribuidor do 

Juízo promova o devido CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS, 

com as baixas e anotações de praxe, com fulcro no artigo 290 do CPC.

Intime-se

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 15 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50070 Nr: 2205-24.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Aparecido Muniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença interposta por JOSÉ APARECIDO 

MUNIZ em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Indeferida a concessão da assistência judicial gratuita e o recolhimento 

das custas ao final do feito, determinou-se a intimação do requerente para 

recolher as custas judiciais (ref. 12).

Devidamente intimado (ref. 14), o requerente manteve-se inerte (ref. 16).

Vieram os autos conclusos.

Pois bem.

A parte autora foi devidamente intimada para realizar o recolhimento das 

custas judiciais, todavia, permaneceu inerte.

Desta forma, descumprida a diligência, DETERMINO que o distribuidor do 

Juízo promova o devido CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS, 

com as baixas e anotações de praxe, com fulcro no artigo 290 do CPC.

Intime-se

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 15 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49985 Nr: 2157-65.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elka Patricia Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença interposta por ELKA PATRÍCIA 

RODRIGUES em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Indeferida a concessão da assistência judicial gratuita e o recolhimento 

das custas ao final do feito, determinou-se a intimação da requerente para 

recolher as custas judiciais (ref. 12).

Devidamente intimado (ref. 15), a requerente manteve-se inerte (ref. 16).

Vieram os autos conclusos.

Pois bem.

A parte autora foi devidamente intimada para realizar o recolhimento das 

custas judiciais, todavia, permaneceu inerte.

Desta forma, descumprida a diligência, DETERMINO que o distribuidor do 

Juízo promova o devido CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS, 

com as baixas e anotações de praxe, com fulcro no artigo 290 do CPC.

Intime-se

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 15 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49881 Nr: 2101-32.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ambrosina Alves Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença interposta por AMBROSINA ALVES 

RODRIGUES em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Indeferida a concessão da assistência judicial gratuita e o recolhimento 

das custas ao final do feito, determinou-se a intimação da requerente para 

recolher as custas judiciais (ref. 13).

Devidamente intimada (ref. 16), a requerente manteve-se inerte (ref. 17).

Vieram os autos conclusos.

Pois bem.

A parte autora foi devidamente intimada para realizar o recolhimento das 

custas judiciais, todavia, permaneceu inerte.

Desta forma, descumprida a diligência, DETERMINO que o distribuidor do 

Juízo promova o devido CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS, 

com as baixas e anotações de praxe, com fulcro no artigo 290 do CPC.

Intime-se

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 15 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50068 Nr: 2203-54.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Neto Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença interposta por JORGE NETO SILVA 

em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Indeferida a concessão da assistência judicial gratuita e o recolhimento 

das custas ao final do feito, determinou-se a intimação do requerente para 

recolher as custas judiciais (ref. 12).

Devidamente intimado (ref. 14), o requerente manteve-se inerte (ref. 16).

Vieram os autos conclusos.

Pois bem.

A parte autora foi devidamente intimada para realizar o recolhimento das 

custas judiciais, todavia, permaneceu inerte.

Desta forma, descumprida a diligência, DETERMINO que o distribuidor do 

Juízo promova o devido CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS, 

com as baixas e anotações de praxe, com fulcro no artigo 290 do CPC.

Intime-se

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 15 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50154 Nr: 2258-05.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDAURA CAMPOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença interposta por LINDAURA CAMPOS 

SOUZA em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Indeferida a concessão da assistência judicial gratuita e o recolhimento 

das custas ao final do feito, determinou-se a intimação da requerente para 

recolher as custas judiciais (ref. 12).

Devidamente intimada (ref. 14), a requerente manteve-se inerte (ref. 16).

Vieram os autos conclusos.

Pois bem.

A parte autora foi devidamente intimada para realizar o recolhimento das 

custas judiciais, todavia, permaneceu inerte.

Desta forma, descumprida a diligência, DETERMINO que o distribuidor do 

Juízo promova o devido CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS, 

com as baixas e anotações de praxe, com fulcro no artigo 290 do CPC.

Intime-se

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 15 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51428 Nr: 2830-58.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisangela de Souza Oliveira Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE 

SOUZA - OAB:16715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no inciso I, artigo 485, e artigo 330, 

inciso I, todos do Novo Código de Processo Civil. Custas pela parte autora, 

cuja exigibilidade fica suspensa porquanto lhe defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Sem honorários advocatícios, pois não houve pretensão 

resistida.P. R. I. Transitada em julgado a presente sentença, 

ARQUIVEM-SE os autos, com observação das formalidades 

legais.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Dom 

Aquino/MT, 14 de maio de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito, em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 616 de 806



Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 34200 Nr: 509-55.2014.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OROMI FERREIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM 

AQUINO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista Sulzbacher - 

OAB:6889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 Assim, diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela 

específica pretendida, de implantação do percentual de 11,98% na 

remuneração da parte exequente, sem anterior liquidação de sentença em 

que apure o acréscimo devido a este servidor, levando-se em 

consideração a data do efetivo pagamento, evitando pagamento em 

duplicidade e consequente enriquecimento ilícito, pois somente com a 

liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, é que se verificará 

se, se de fato, a perda remuneratória foi repassada ou não aos 

servidores.Por fim, nota-se que o feito encontra-se suspenso em razão da 

necessidade de liquidação de sentença para apuração de acréscimo da 

diferença da conversão dos vencimentos da exequente para URV, tal 

como consta da sentença, estando pendente de perícia em bloco de 

processos análogos ao presente feito para aquilatar o percentual de 

aumento já concedido pelo Município requerido a título de URV às 

diferentes categorias profissionais, que poderá em momento oportuno ser 

utilizada nestes autos como prova emprestada, e ainda em atenção aos 

princípios da eficiência e economia processual, devendo os autos 

aguardar no arquivo provisório até o deslinde da realização da perícia. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Dom 

Aquino/MT, 14 de maio de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito, em 

Subst. Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 34203 Nr: 512-10.2014.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE VIEIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM 

AQUINO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista Sulzbacher - 

OAB:6889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 Assim, diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela 

específica pretendida, de implantação do percentual de 11,98% na 

remuneração da exequente, sem anterior liquidação de sentença em que 

apure o acréscimo devido a este servidor, levando-se em consideração a 

data do efetivo pagamento, evitando pagamento em duplicidade e 

consequente enriquecimento ilícito, pois somente com a liquidação da 

sentença, por meio de perícia contábil, é que se verificará se, se de fato, a 

perda remuneratória foi repassada ou não aos servidores.Por fim, nota-se 

que o feito encontra-se suspenso em razão da necessidade de liquidação 

de sentença para apuração de acréscimo da diferença da conversão dos 

vencimentos da exequente para URV, tal como consta da sentença, 

estando pendente de perícia em bloco de processos análogos ao presente 

feito para aquilatar o percentual de aumento já concedido pelo Município 

requerido a título de URV às diferentes categorias profissionais, que 

poderá em momento oportuno ser utilizada nestes autos como prova 

emprestada, e ainda em atenção aos princípios da eficiência e economia 

processual, devendo os autos aguardar no arquivo provisório até o 

deslinde da realização da perícia. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Dom Aquino/MT, 14 de maio de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito, em Subst. Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 34857 Nr: 708-77.2014.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 708-77.2014.811.0034

Código nº 34857

Vistos etc.

Nota-se do andamento de Ref: 19 que o feito foi sentenciado, e, tendo o 

Tribunal Regional Federal anulado o decisum para julgar extinto o processo 

sem julgamento do mérito e condenar a autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 300,00 

(trezentos reais).

 Intimadas as partes, estas permaneceram inertes (Ref: 52).

 Assim, intime a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento das custas judiciais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de controle e 

Arrecadação – DCA/TJMT para fins de protesto, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Proceda-se o Sr. Gestor nos termos do Provimento 12/2017-CGJ.

 Ao contador.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Dom Aquino/MT, 14 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Subst. Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51728 Nr: 2991-68.2017.811.0034

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALIA BASTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Mateus Vaz Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUDINEY RODRIGUES 

FERNANDES - OAB:18677/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, acostar aos autos certidão de casamento ou nascimento, de 

ambos, documentos dos imóveis a serem inventariados a fim de aferição 

do valor da causa, comprovante de renda tais como: Declaração de 

Imposto de Renda, extratos bancários dos últimos 03 meses, bem como, 

sob pena de cancelamento da distribuição, indeferimento da inicial e, 

consequentemente, extinção do feito sem resolução do mérito.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências. Dom Aquino – MT, 14 de maio de 

2018.Laura Dôrileo CândidoJuíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49832 Nr: 2085-78.2017.811.0034

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNRdOrpRdAO, RdAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Antonio Costa 

Menacho - OAB:10919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em virtude da certidão de ref. 32, inicialmente intime-se o advogado dativo 

nomeado à exequente para manifestar-se em 15 (quinze) dias, informando 

a existência ou não de débito remanescente.

Após, retornem conclusos os autos para demais deliberações.

Dom Aquino/MT, 14 de maio de 2018.

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 37056 Nr: 136-87.2015.811.0034

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érico Ricardo da Silveira - 

Defensor Público - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Girlene Luzia Durado Garcia 

- OAB:23995/0

 Processo nº 136-87.2015.811.0034

Código nº 37056

Visto, etc.

 Considerando que não foi possível realizar a audiência de conciliação, 

tendo em vista a ausência de intimação da parte requerida, ao que se vê, 

não foi cumprida a missiva precatória, DESIGNO nova data de audiência, 

sendo o dia 10.07.2018 às 13h00(MT). Atente-se ao número de telefone 

da parte requerida, informado pela parte requerente (ref. 103), a fim de 

dar agilidade ao cumprimento da precatória.

Ciência ao MPE.

Intimem-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Dom Aquino/MT, 14 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51571 Nr: 2906-82.2017.811.0034

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Ferreira de Souza 

Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Islei Ribeiro de Morais - 

OAB:21825-O

 Vistos etc...).Sendo assim, forte em tais razões, DEFIRO o 

desacolhimento do menor JOÃO GRABRIEL FERREIRA GAMA concedendo 

sua guarda provisória ao genitor JAIR RIBEIRO GAMA e 

DETERMINO:1.EXPEÇA-SE a guia de desacolhimento do 

menor;2.EXPEÇA-SE termo de guarda provisória;3.OFICIE-SE ao “Lar 

Recanto Feliz” para ciência da medida;4.Em vista a informada 

impossibilidade da família paterna em deslocar-se até a presente Comarca 

(ref. 107), OFICIE-SE o Município de Dom Aquino/MT para providenciar o 

deslocamento do menor até a Comarca de Lucas do Rio Verde/MT e o 

Conselho Tutelar Municipal para acompanhar o deslocamento e entrega do 

menino;5.OFICIE-SE, ainda, ao Conselho Tutelar Municipal para retirar duas 

vias do termo de guarda provisória em cartório, devendo levá-las à 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, quando do deslocamento do infante, 

e colher a assinatura do genitor em ambas, deixando uma via com o pai e 

trazendo a outra via assinada para juntada aos presentes 

autos;6.EXPEÇA-SE missiva precatória à Comarca de Lucas do Rio 

Verde/MT com finalidade de intimação do genitor acerca da presente 

decisão, ciência acerca da necessidade de manutenção dos laços 

afetivos entre o menor e seus irmãos, devendo manter contato com o “Lar 

Recanto Feliz” de Jaciara/MT ou em outro lugar que os menores se 

encontrem, e realização de estudo psicossocial pela equipe multidisciplinar 

daquele Juízo, bem como acompanhamento quinzenal do Conselho Tutelar 

daquela Comarca, ambos pelo prazo de 06 (seis) meses;7.OFICIE-SE ao 

Centro de Referência e Assistência Social da Comarca de Lucas do Rio 

Verde/MT para realizar acompanhamento mensal com o menor, a fim de 

averiguar a sua integração à nova família, devendo manter contato com o 

“Lar Recanto Feliz” de Jaciara/MT visando manter o laço afetivo entre os 

irmãos.Intime-se. Ciência ao MPE.Após, vista dos autos ao MPE para 

requerer o que de direito.Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com a 

brevidade urgida pelo caso.Dom Aquino/MT, 11 de maio de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 38347 Nr: 713-65.2015.811.0034

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ERdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marise Soares Guimarães 

de Souza - OAB:7846-MT, MULLENA CRISTINA MARTINS DOS 

SANTOS - OAB:21363/O

 Vistos etc.

Considerando a petição acostada pelo executado à ref. 112, onde informa 

que a representante da exequente tem interesse na resolução amigável do 

feito, bem como o pedido do Parquet pela realização de audiência (ref. 

117), designo audiência de conciliação para o dia 05 de junho de 2018, às 

14h.

Intimem-se as partes. Ciência ao MPE.

Com ou sem conciliação, vista dos autos ao MPE.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 09 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 43858 Nr: 1606-22.2016.811.0034

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adauto Nogueira Borges, Wilma de Bessa Nogueira 

Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO MATIAS - OAB:1857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em razão da petição acostada à ref. 59, pela qual a parte requerente 

discorda da proposta de honorários formulada pela empresa nomeada 

como perita judicial (54), intime-se esta para manifestar-se sobre a 

irresignação da parte, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 09 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 38761 Nr: 943-10.2015.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Dall Agnol Finato - 

OAB:C

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em que pese a manifestação do advogado dativo nomeado ao exequente, 

Dr. Fernando Dall’Agnol Finato, à ref. 161, onde informa que o valor 

atualizado do débito é de R$ 2.329,10 (dois mil duzentos e vinte e nove 

reais e dez centavos), conforme as palavras da genitora do infante a 

inadimplência do executado refere-se ao mês de março do corrente ano e 

as despesas extras no valor de R$ 507,75 (quinhentos e sete reais e 

setenta e cinco centavos).

Contudo, o executado já havia acostado comprovante do pagamento da 

pensão alimentícia no mês de março (ref. 148), de forma que 

remanescentes os valores referentes às despesas extraordinárias com o 

menor.

Ademais, até o presente momento, a genitora comprovou apenas partes 

das despesas extras alegadas, pelo que deve trazer os comprovantes 

aos autos para inclusão na presente execução.

Desta forma, indefiro os pedidos de ref. 161 e determino a intimação do 

exequente para acostar todos os comprovantes atinentes às despesas 

extraordinárias e esclarecer qual a real integralidade do débito devido pelo 

executado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, ao contador do Juízo para atualização do débito exequendo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Dom Aquino/MT, 09 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 618 de 806



Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 39191 Nr: 1157-98.2015.811.0034

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Nilton Ferreira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DALL'AGNOL 

FINATO - OAB:10084

 Executivo de Pena nº 1157-98.2015.811.0034

Código nº 39191

VISTOS,

Tem-se dos autos que o Ministério Público Estadual pugnou pela 

suspensão do presente executivo de pena até a realização da audiência 

de instrução no feito de Código 50897 (ref. 52), onde o reeducando 

responde por novo fato delituoso.

Compulsando aqueles autos, denoto que já foi realizada a audiência 

instrutória, encontrando-se o processo pronto para o julgamento de mérito.

Assim, faça-se VISTA dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se.

 Dom Aquino – MT, 09 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50026 Nr: 2181-93.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO os advogados da parte 

autora para que no prazo legal se manifestem acerca da certidão de 

ref.25.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 40616 Nr: 262-06.2016.811.0034

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AZDORM, ARMQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLCQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0, LEANDRO CARDOSO LEITÃO - 

OAB:24140/O, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11003-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ e em cumprimento ao Art.1.255 da 

CNGC, intimo os advogados da parte autora, para que se manifeste no 

prazo legal acerca da juntada da certidão de ref.76.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54016 Nr: 519-60.2018.811.0034

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Portes Junior - 

OAB:10772/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério de Barros Curado - 

OAB:

 Vistos etc.

Recebo a presente missiva precatória, eis que em conformidade com os 

requisitos legais.

Cumpra-se conforme deprecado, podendo a segunda via ou sua cópia 

servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo 

Deprecante, todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, 

se for o caso, os documentos faltantes, tudo de acordo com o 

estabelecido na Seção 7, do PROVIMENTO 41/2016-CGJ.

Após, devolva-se com nossas homenagens.

Às providências.

Dom Aquino/MT, 14 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 40535 Nr: 221-39.2016.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFdL, MGT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Vinicius de Moraes - 

OAB:19046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ..Por corolário, INTIME-SE o devedor, pessoalmente, para, no prazo de 03 

(três) dias pagar os débitos alimentares atuais, que compreende até as 03 

(três) prestações anteriores ao ajuizamento do pedido, devidamente 

corrigidos, e as que vencerem no curso do processo, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto do 

pronunciamento judicial, e decretação de sua prisão civil pelo prazo de 01 

(um) a 03 (três) meses, conforme Art. 528, caput e §§ 1º, 3º e 7º, do 

NCPC. Caso o devedor apresente sua justificativa acerca do 

inadimplemento das prestações alimentícias deve a credora manifestar, em 

05 (cinco) dias e, após, com ou sem manifestação vista ao MPE 

.Intime-se.Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário.Às 

providências. Dom Aquino/MT, 06 de março de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 36950 Nr: 93-53.2015.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUXILIADORA MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Natan de Oliveira Matos - 

Procurador Federal - OAB:

 Processo nº 93-53.2015.811.0034

Código 36950

Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por AUXILIADORA MARIA 

DE JESUS, em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

devidamente qualificados nos autos, em que houve pagamento do valor 

devido, mediante expedição de alvará (Ref: 135 e 136).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Compulsando os autos, nota-se que a obrigação de pagamentos de 

valores fora devidamente cumprida.

De fato, tendo havido a satisfação integral da obrigação pelo executado, a 

pretensão da parte exequente fora satisfeita, não restando alternativa a 

não ser extinguir o feito, senão vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

E, ainda:

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 
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com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Dom Aquino – MT, 06 de abril de 2018.

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

Juíza de Direito em Subst. Legal

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000114-07.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

VADI JOSE GRACIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VADI JOSE GRACIANO OAB - MT3524/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILEO CANDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO Processo: 

1000114-07.2018.8.11.0034 Exequente: Vadi Jose Graciano Executado: 

Estado de Mato Grosso Vistos etc. Distribuído nos termos da Resolução 

n.º 004/2014/TP, artigo 1º, inciso I. CITE-SE o executado para que, 

querendo, em 30 (trinta) dias opor embargos. Se não houver embargos, 

requisite-se o pagamento por Requisição de Pequeno Valor - RPV ao 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Dom Aquino/MT, 16 de maio de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000133-13.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR SCHERER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR SCHERER OAB - MT3720-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILEO CANDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO Processo: 

1000133-13.2018.8.11.0034 Exequente: Valdir Scherer Executado: Estado 

de Mato Grosso Vistos etc. Distribuído nos termos da Resolução n.º 

004/2014/TP, artigo 1º, inciso I. CITE-SE o executado para que, querendo, 

em 30 (trinta) dias opor embargos. Se não houver embargos, requisite-se 

o pagamento por Requisição de Pequeno Valor - RPV ao Presidente do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Dom Aquino/MT, 16 de maio de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito, em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000015-37.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

VADI JOSE GRACIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VADI JOSE GRACIANO OAB - MT3524/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILEO CANDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO Processo: 

1000015-37.2018.8.11.0034 Exequente: Vadi Jose Graciano Executado: 

Estado de Mato Grosso Vistos etc. Analisando a petição inicial de 

execução de honorários, verifico a ausência das cópias de certidão de 

honorários e da decisão de nomeação/fixação do valor deles, acostados 

documentos pessoais acerca da saúde do advogado, impertinentes ao 

presente caso. Desta forma, sabendo que a inicial deve ser instruída com 

os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC), 

intime-se o causídico para completar a petição inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento nos termos do artigo 321 do CPC. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Dom 

Aquino/MT, 16 de maio de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-66.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA ROSA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000123-66.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

LANNING PIRES AMARAL - MT20910/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 06/06/2018 Hora: 13:45, devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 16 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-51.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA ROSA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000124-51.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

LANNING PIRES AMARAL - MT20910/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 06/06/2018 Hora: 14:00, devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 16 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-36.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

TAIRONE DE JESUS SOUZA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000125-36.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

LANNING PIRES AMARAL - MT20910/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 06/06/2018 Hora: 14:15, devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 16 de maio de 2018.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-21.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CRUZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Processo n. 1000126-21.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: 

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - MT0014992S, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado 

Especial Cível e Criminal de Dom Aquino Data: 06/06/2018 Hora: 14:30, bem 

como da medida liminar indeferida, a seguir parcialmente transcrita: (...) 

Desta forma, ante ao exposto, INDEFIRO, neste momento processual, o 

pedido de concessão da tutela de urgência antecipada. Por outro lado, 

determino a realização de audiência de conciliação, a ser designada pela 

secretaria dos Juizados Especial. Após, cite-se o Requerido a respeito da 

presente ação, bem como o intime para participar da audiência conciliatória 

sob pena de revelia. Caso não haja acordo, o Requerido tem o prazo de 

cinco dias, a contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob 

pena de revelia. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. DOM AQUINO, 16 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-21.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CRUZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Processo n. 1000126-21.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

LANNING PIRES AMARAL - MT20910/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 06/06/2018 Hora: 14:30, devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 16 de maio de 2018.

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 81431 Nr: 2044-31.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HFMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Dias Cintra Mac 

Cracken - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

“Vistos, etc.

HOMOLOGO por sentença o acordado entre as partes, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, o acordo entabulado em solenidade, razão 

por que JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do art. 487, inciso III, do CPC.

 Sem CUSTAS e honorários advocatícios.

Dou a sentença publicada em audiência, as partes saem devidamente 

intimadas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79956 Nr: 1160-02.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CEZAR BUIN ZUMIOTI - 

OAB:11475, JULIANO BERTICELLI - OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliane Helena Pilla Julião - 

OAB:OAB/MT 22.229/A

 Vistos,

Tendo em vista a não realização de acordo, redesigno audiência de 

instrução e julgamento para o dia 25/06/2018, às 17:45 horas, saindo as 

partes e advogados devidamente intimados.

Defiro a produção de prova testemunhal arrolada na inicial.

Fica consignado que a intimação do requerente se deu por telefone, na 

presença de todas as partes, não havendo impugnação com relação à 

sua formalização.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 70644 Nr: 887-96.2012.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMAZÉNS GERAIS DEBASTIANI, MOISES 

DEBASTIANI, Juliana Gláucia Martins Ribeiro, Ludgero Ribeiro Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Édilo Tenório Braga - 

OAB:MT/14.070

 Vistos.

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que procede 

a pretensão do credor.

É que, o art. 854 do Novo Código de Processo Civil, possibilita a penhora 

de dinheiro em depósito ou aplicação financeira.

Ante o exposto, com fundamento no art. 835 e art. 854 do Código de 

Processo Civil, acolho o pedido formulado pelo exequente, para o fim de 

determinar o bloqueio nas contas bancárias dos executados, 

utilizando-se, para tanto, do sistema BACEN-JUD, até o valor da execução, 

devendo os autos permanecer no Gabinete do Juiz, até que seja 

processada a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 

04/2007 – CGJ, devendo ainda, não ser a presente decisão disponibilizada 

pelo DJe sob pena de restar infrutífera.

Após o processamento da ordem perante as instituições financeiras, 

encaminhem-se os autos ao Cartório Judicial a fim de que procedam às 

intimações necessárias.

Caso resultar infrutífero o bloqueio nas contas dos executados, e após a 

intimação das partes, voltem-me os autos conclusos para análise do 

pedido subsidiário de fls. 47/47-v.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 44444 Nr: 1282-35.2005.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Canuto de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY FRUTO - OAB:7229, 

JULIANO BERTICELLI - OAB:12121/MT

 Processo nº 1282-35.2005.811.0091.

Código nº 44444
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Vistos, etc.

Com relação ao pedido de intimação do acusado para a Sessão do 

Tribunal do Júri às fls. 262/263, tem-se que à época da intimação via edital 

da referida solenidade, o acusado encontrava-se em local incerto.

 Assim, efetivada sua intimação da maneira prevista na legislação 

processual penal, não há que se falar em intimação via Oficial de Justiça 

para a Sessão, até mesmo porque o acusado outorgou procuração em 

favor do nobre causídico em data posterior ao edital de intimação, 

restando evidente sua ciência quanto ao referido julgamento.

Quanto ao rol de testemunhas apresentado às fls. 262/263 e 270, 

verifica-se que o momento processual para tanto se encontra precluso, 

sendo que o Defensor Público apresentou testemunhas às fls. 253-v.

No entanto, no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea a da Constituição da 

República, está consagrado o princípio da plenitude de defesa, que deverá 

ser resguardado ao acusado.

Assim, analisando os autos, verifica-se que as testemunhas arroladas às 

fls. 262/263 já foram devidamente arroladas, inclusive com expedição de 

mandado de intimação (fls. 259) e, quanto às testemunhas de defesa 

arroladas às fls. 270, DEFIRO PARCIALMENTE a inclusão no rol de 

testemunhas que serão ouvidas na Sessão do Júri, porém afasto o 

caráter de imprescindibilidade destas.

Com relação às certidões de fls. 271 e fls. 274, tendo em vista a 

comprovação do alegado, mediante juntada das certidões de nascimento 

das menores, DEFIRO os pedidos constantes nas referidas certidões de 

fls. 271 e fls. 274, razão pelo qual ficam as juradas Sras. Rosane Sartori 

Raposo e Delvair Maria Alves de Souza, dispensadas da Sessão do Júri 

designada no presente feito.

Por fim, tendo em vista que o acusado comparecerá na Sessão de Júri e, 

com intuito de garantir conforto, acessibilidade e segurança a todos 

envolvidos no referido julgamento, DETERMINO A ALTERAÇÃO DO LOCAL 

de realização da solenidade para o Plenário da Câmara dos Vereadores 

de Feliz Natal/MT.

Oficie-se com urgência a Câmara de Vereadores, bem como o 

Comandante do Pelotão da Polícia Militar desta urbe como de costume.

No mais, mantenho as deliberações de fls. 254/255-v.

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa, sendo esta intimada via DJe.

EXPEÇA-SE, com urgência, MANDADO DE INTIMAÇÃO para a intimação 

das testemunhas arroladas às fls. 270.

Feliz Natal/MT, 15 de Maio de 2016.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51056 Nr: 26-13.2012.811.0093

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ÂNGELA POSSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANUÁRIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CERAVOLO ROPELLI 

HUCK - OAB:8.593-MT, JONAS J. F. BERNARDES - OAB:MT/8.247-B, 

RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT-4.877-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JONAS J. F. 

BERNARDES, para devolução dos autos nº 26-13.2012.811.0093, 

Protocolo 51056, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 81242 Nr: 1926-55.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERISVAN ARAUJO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CORBELINO LACCAL DA SILVA - 

OAB:9.409, JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos, etc.

Diante da ausência injustificada da parte autora, embora devidamente 

intimada via DJe, bem como diante do pedido da requerida, JULGO 

EXTINTO o feito sem resolução de mérito na forma do art. 485, inciso VIII, 

do NCPC.

 Condeno a parte autora em custas e despesas processuais e em 

honorários advocatícios, que fixo no valor de 10% sobre o valor da causa, 

salientando a suspensão de sua cobrança em virtude da gratuidade de 

justiça concedida às fls. 28.

Após o transito em julgado, encaminhem-se os autos à CAA e após, ao 

arquivo.

 Dou a presente por publicada em audiência, saindo os presentes 

intimados.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 81241 Nr: 1925-70.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVSM, VSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CORBELINO LACCAL DA SILVA - 

OAB:9.409, JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 Vistos, etc.

Inicialmente, defiro a juntada do substabelecimento, bem como DEFIRO que 

as publicações sejam feitas em nome da Dra. Lucimar Cristina Gimenez 

Cano, OAB/MT 8506-A.

Diante da ausência injustificada da parte autora, embora devidamente 

intimada via DJe, bem como diante do pedido da requerida, JULGO 

EXTINTO o feito sem resolução de mérito na forma do art. 485, inciso VIII, 

do NCPC.

 Condeno a parte autora em custas e despesas processuais e em 

honorários advocatícios, que fixo no valor de 10% sobre o valor da causa, 

salientando a suspensão de sua cobrança em virtude da gratuidade de 

justiça concedida às fls. 26.

Após o transito em julgado, encaminhem-se os autos à CAA e após, ao 

arquivo.

 Dou a presente por publicada em audiência, saindo os presentes 

intimados.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83799 Nr: 1000-40.2018.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSÉ BALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, nos termos da nova regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 51224 Nr: 188-08.2012.811.0093

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: 4 VENTOS AGROINDUSTRIAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TODOS OS INVASORES DA FAZENDA 

QUATRO VENTOS, Levy Dias Marques, MIRON FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANTÔNIO NOGUEIRA 

JÚNIOR - OAB:MT 10.425, EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO TADEU DAL`AGNOL - 

OAB:MT/10.843-A, Levy Dias Marques - OAB:5828/MS, VANIA 

SANTOS DE SOUZA DORNELLES - OAB:13906

 Impulsiono os autos para intimar o Sr. Eduardo Antunes Segato, para 
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devolução dos auto à secretaria, no prazo de 3 dias, de acordo com o 

CPC 234 § 4, visto que o processo se encontra com carga com este 

desde o dia 19/04/2018.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78086 Nr: 1216-69.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gelso Fistarol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassia Adriana Silva 

Fortaleza - OAB:12908-MT

 Vistos,

Tendo em vista que nada foi feito desde a última decisão, redesigno a 

audiência para o dia 26/06/2018, às 17:45 horas.

Mantenho as demais deliberações de fls. 41.

Cumpra-se.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110525 Nr: 3192-95.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Solano Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) Jean 

Carlos Rovaris, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o depósito da (s) 

diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no endereço 

eletrônico: "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", 

devendo ser comprovado nos autos o depósito para posterior 

cumprimento do Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103387 Nr: 3537-95.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Souto Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos para:a) 

DETERMINAR ao INSS que RESTABELEÇA o benefício de auxílio doença 

NB. 610.980.462-6 a MARCOS SOUTO SILVA (CPF 952.569.621-91), 

irregularmente cessado em 30.08.2015, com RMI e RMA a serem 

calculadas pela autarquia previdenciária, na forma do art. 29, inciso II, da 

LBPS.b) Na forma do art. 311 do Código de Processo Civil vigente, estando 

evidenciado o direito da parte autora, CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA 

e determinar que o INSS, no prazo de 30 (trinta) dias, IMPLANTE o 

benefício de AUXÍLIO-DOENÇA em favor da parte autora; c) CONDENAR o 

INSS a PAGAR à parte autora as parcelas vencidas, verificadas mês a 

mês, excluídas as parcelas prescritas (aquelas que precederam os 5 

anos anteriores à propositura da presente ação), acrescidas de juros 

moratórios e correção monetária, a contar da citação. Nos termos do que 

decidido pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870947, os 

juros deverão ser calculados com aplicação do índice de remuneração da 

poupança (TR) e a correção monetária pelo IPCA-E.Concedo o benefício 

de gratuidade judiciária.Fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o 

valor das prestações vencidas, na forma do art. 85, parágrafo 3º, inciso I, 

do Código de Processo Civil vigente.Requisite a SECRETARIA o 

cumprimento da presente decisão ao Gerente Executivo do INSS da 

Comarca, sob pena de multa pessoal que desde já fixo em R$ 2.000,00 

(dois mil Reais).Como reiteradamente o INSS tem descumprido as ordens 

judiciais emanadas deste juízo, seja as direcionadas ao Gerente da 

agência local, seja as dirigidas diretamente à superintendência do órgão 

no município de SINOP, havendo descumprimento do prazo de 

implementação do benefício substitutivo da renda do segurado, além de 

autorizar, desde já, o bloqueio online do valor da multa pessoal, fixo multa 

à autarquia previdenciária no valor de R$ 5.000,00 (cinco Mil 

Reais).Havendo descumprimento, noticie a parte-autora para que se 

proceda aos bloqueios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115045 Nr: 2103-03.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juízo da 1° Vara Criminal de Sorriso - MT., Ministerio 

Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, José Luiz de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT

 A fim de dar cumprimento à carta precatória recebida, designo audiência 

para a data de 14 de junho de 2018, às 17h00min.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 38859 Nr: 1059-27.2010.811.0087

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE NOVO MUNDO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON BAUMGRATZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edcleiton Meneghini - 

OAB:22.882-MT/O, Giovani Rodrigues Coladello - OAB:12.684 OAB/B, 

Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT, Raniele Ferreira Santos Barbosa - 

OAB:18.934 / MT

 Vistos em correição.

Cumpra-se a decisão de fls. 134/140.

Designo audiência de instrução para o dia 13 de junho de 2018 às 

14h30min.

Intime-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentem o rol 

de testemunhas.

Atente-se o Sr. Gestor para o cumprimento dos atos necessários para a 

realização da audiência.

Cumpra-se com urgência por tratar-se de processo pertencente à META 

2.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83775 Nr: 3111-25.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ocleres Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVO MUNDO - MT, A. C. DE 

OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT, Silvio da Silva - OAB:3.685-A OAB/MT

 Vistos em correição.

Designo audiência de instrução para o dia 13 de junho de 2018 às 

13h30min, devendo as partes diligenciarem meios para as testemunhas 

comparecerem, independentemente de intimação.

Intimem-se.
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 Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 80482 Nr: 2309-61.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Rodrigues Del Papa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Pires de Andrade - 

OAB:7994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Designo audiência de instrução para o dia 13 de junho de 2018 às 

15h30min, devendo as partes diligenciarem meios para as testemunhas 

comparecerem, independentemente de intimação, nos termos do artigo 455 

do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

 Cumpra-se COM URGÊNCIA.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 8862 Nr: 147-28.2006.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosalvo Pereira do Carmo, Zenaide Vieira do 

Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello Oliveira - 

OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B

 Autos n° 147-28.2006.811.0036 (8862)

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos etc.

 1) CIENTE do resultado positivo do leilão, CONTUDO observa-se que ainda 

NÃO HOUVE A COMPROVAÇÃO dos depósitos realizados pelo 

arrematante em relação ao pagamento da entrada de 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor do bem e referente a comissão do leiloeiro.

2) Considerando que a arrematação ocorreu devidamente, com obediência 

dos termos legais, HOMOLOGO o Auto de Arrematação, assinando o ato 

(fls. 203/205), de modo que a arrematação tornou-se perfeita, acabada e 

irretratável, conforme estabelece o art. 903, caput, do NCPC.

3) Contudo, para evitar nulidades futuras, nos termos do art. 903, §2º do 

NCPC, INTIMEM-SE as partes EXEQUENTE E EXECUTADO, para que no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se quanto ao ato de arrematação. 

Caso, a parte executada encontra-se em endereço incerto e não sabido 

(art. 256, II e §3º do NCPC), INTIME-A por EDITAL, com o prazo de 30 

(trinta) dias, e as demais advertências previstas em lei.

4) Passado o referido prazo, sem que tenha havido qualquer alegação das 

partes, INTIMEM-SE o LEILOEIRO e a ARREMATANTE para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, comprovem os depósitos realizados em relação ao 

pagamento da entrada de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do bem e 

da comissão do leiloeiro, para que seja possível a expedição da CARTA 

DE ARREMATAÇÃO, conforme estabelece o art. 901, §1º do NCPC.

5) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 15/05/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 3204 Nr: 575-20.2000.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edemar Oclides Krampe, Eduíno Krampe, 

Eliezer Alves de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Passinato 

Amorim - OAB:7542

 Autos n° 575-20.2000.811.0036 (3204)

Execução de Título Judicial

Despacho.

Vistos etc.

 1) CIENTE do resultado negativo da alienação do bem penhorado por leilão 

judicial (fl. 344).

2) DEFIRO o pedido da parte exequente de fl. 345, nos termos 

apresentados, dessa forma CADASTRE-SE no Sistema Apolo o advogado 

constituído pela parte.

3) CIENTE da decisão do Agravo de Instrumento de fl. 346/350.

4) Dando continuidade ao feito, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte 

exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao 

feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do 

processo, sem resolução do mérito, conforme estabelece o art. 485, II e III, 

§1º do NCPC.

5) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 15/05/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 17315 Nr: 744-21.2011.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olinda Vilela de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Intimar a parte autora através de seu advogado para que tome 

conhecimento da interposição da Impugnação a execução de fls, 106/116, 

manifestando querendo no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 13606 Nr: 1048-25.2008.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Rural Sul de MT- Sicredi Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudia Mingorance Duran, José Duran

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Junior - OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Ferraz de Andrade - 

OAB:6.973 MT

 Autos n° 1048-25.2008.811.0036 (13606)

Carta Precatória

Decisão.

Vistos etc.

 1) CIENTE do resultado positivo do leilão e dos depósitos realizados pelo 

arrematante em relação ao pagamento da entrada de 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor do bem, bem como da quitação do valor referente a 

comissão do leiloeiro (fls. 193/194).

2) Dessa forma, HOMOLOGO o Auto de Arrematação, assinando o ato 

(fls. 190/192), de modo que a arrematação tornou-se perfeita, acabada e 

irretratável, conforme estabelece o art. 903, caput, do NCPC.

3) Contudo, para evitar nulidades futuras, nos termos do art. 903, §2º do 

NCPC, INTIMEM-SE as partes, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestem-se quanto ao ato de arrematação. Caso, a parte executada 

encontra-se em endereço incerto e não sabido (art. 256, II e §3º do NCPC), 

INTIME-A por EDITAL, com o prazo de 30 (trinta) dias, e as demais 

advertências previstas em lei.

4) Passado o referido prazo, sem que tenha havido qualquer alegação das 
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partes, EXPEÇA-SE a competente CARTA DE ARREMATAÇÃO do bem 

imóvel arrematado (art. 903, §3º do NCPC), contendo todos os requisitos 

expostos no art. 901, §2º do NCPC. Em caso de resistência do depositário 

em conceder a posse do bem, EXPEÇA-SE, em benefício do arrematante, o 

MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE da coisa arrematada.

5) Posteriormente, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o 

que entender necessário, sob pena da preclusão de direitos. Por fim, 

CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 15/05/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2907 Nr: 291-12.2000.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sussumo Sato, Mitiko Yamakiohi Sato, Thiyoshi 

Sato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 14.258-A, Sérvio Túlio de Barcelso - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Jesus Custódio - 

OAB:3.727

 Autos n° 291-12.2000.811.0036 (2907)

Execução de Título Extrajudicial

 Despacho.

Vistos etc.

 1) CIENTE do resultado negativo da alienação do bem penhorado por leilão 

judicial (fl. 336).

2) Dessa forma, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao feito, requerendo o 

que entender de direito e manifestando em relação à petição de fl. 327/329 

do executado, sob pena de extinção do processo, sem resolução do 

mérito, conforme estabelece o art. 485, II e III, §1º do NCPC.

3) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 15/05/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14764 Nr: 835-82.2009.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Luiz Soares da Silva, Espólio de 

Adão Altino Goulart

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Paulo Zambruim 

Mendonça - OAB:6576, Nilton Massaharu Mural - OAB:16783, Vlamir 

Marcos Grespan Junior - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-B, Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 Autos nº 835-82.2009.811.0036 (14764)

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos etc.

INDEFIRO o pedido da parte exequente de fl. 442, pois tal processo não 

pode continuar sem que haja o trânsito em julgado dos embargos de 

terceiros distribuídos em apenso sob o código 56040 OU sem que a parte 

exequente traga aos autos outros bens do executado a serem 

penhorados.

Dessa forma, AGUARDE-SE a conclusão dos embargos de terceiros 

distribuído em apenso sob o código 56040, encaminhando o presente feito 

para o ARQUIVO PROVISÓRIO.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 15/05/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2909 Nr: 293-79.2000.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sussumo Sato, Mitiko Yamakiohi Sato, Thiyoshi 

Sato, Osumo Sato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:MT- 19.081-A, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:MT 

14.258-A, Kelson Giordani Miranda da Silva - OAB:15.617, Sérvio 

Túlio de Barcelos - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adoniran Ribeiro de Castro - 

OAB:25751/PR, Gilmar Jesus Custódio - OAB:3.727

 Autos n° 293-79.2000.811.0036 (2909)

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos etc.

 1) CIENTE do resultado positivo do leilão e dos depósitos realizados pelo 

arrematante em relação ao pagamento da entrada de 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor do bem, bem como da quitação do valor referente a 

comissão do leiloeiro (fls. 446/453).

2) Dessa forma, HOMOLOGO o Auto de Arrematação, assinando o ato 

(fls. 442/444), de modo que a arrematação tornou-se perfeita, acabada e 

irretratável, conforme estabelece o art. 903, caput, do NCPC.

3) Contudo, observa-se que a parte executada, nos termos do art. 903, 

§2º do NCPC, apresentou nos autos impugnação ao ato de arrematação 

(fls. 454/471). No entanto, antes de decidir sobre os pedidos liminares, 

bem como o mérito desse petitório, com fundamento no princípio do 

contraditório, INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se quanto à referida impugnação.

 4) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos, 

para análise da impugnação, bem como sobre a conveniência da 

expedição da Carta de Arrematação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 15/05/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 3168 Nr: 542-30.2000.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgar Rodrigues de Lima, Orminda Souza Lima 

e seu Esposo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josianne Almeida de Souza 

- OAB:16493

 Autos n° 542-30.2000.811.0036 (3168)

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos etc.

1) Observa-se que na petição da parte executada de fls. 309/310, a 

mesma juntou o comprovante de pagamento da comissão do leiloeiro 

conforme estabelecido na decisão de fl. 275. Desse modo, DECLARO 

quitado o débito referente a comissão do leiloeiro.

2) Dessa forma, considerando que transitou em julgado o presente feito, 

ARQUIVE-SE este processo, conforme já determinado na sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 15/05/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 605 Nr: 5-39.1997.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRONE MARIA LOPES ALEXANDRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Borges Lange Adrien 

- OAB:16.437, Jéssica Carolina Oliveira Lopes Arguello - 

OAB:15.330, Marcelo Augusto Borges - OAB:6189/MT, Nilton 

Massaharu Mural - OAB:16783, Vlamir Marcos Grespan Junior - 

OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jabez Ribeiro da Silva - 

OAB:10.903/MT

 Autos n° 5-39.1997.811.0036 (605)

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos etc.

 1) CIENTE do resultado positivo do leilão, CONTUDO observa-se que ainda 

NÃO HOUVE A COMPROVAÇÃO dos depósitos realizados pelo 

arrematante em relação ao pagamento da entrada de 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor do bem e referente a comissão do leiloeiro.

2) Considerando que a arrematação ocorreu devidamente, com obediência 

dos termos legais, HOMOLOGO o Auto de Arrematação, assinando o ato 

(fls. 361/363), de modo que a arrematação tornou-se perfeita, acabada e 

irretratável, conforme estabelece o art. 903, caput, do NCPC.

3) Contudo, para evitar nulidades futuras, nos termos do art. 903, §2º do 

NCPC, INTIMEM-SE as partes EXEQUENTE E EXECUTADO, para que no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se quanto ao ato de arrematação. 

Caso, a parte executada encontra-se em endereço incerto e não sabido 

(art. 256, II e §3º do NCPC), INTIME-A por EDITAL, com o prazo de 30 

(trinta) dias, e as demais advertências previstas em lei.

4) Passado o referido prazo, sem que tenha havido qualquer alegação das 

partes, INTIMEM-SE o LEILOEIRO e a ARREMATANTE para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, comprovem os depósitos realizados em relação ao 

pagamento da entrada de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do bem e 

da comissão do leiloeiro, para que seja possível a expedição da CARTA 

DE ARREMATAÇÃO, conforme estabelece o art. 901, §1º do NCPC.

5) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 15/05/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 411 Nr: 35-45.1995.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Aparecido Dinato, Valdeir Lopes 

Borges, Manoel Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724

 Autos n° 35-45.1995.811.0036 (411)

Execução Extrajudicial

Decisão.

Vistos etc.

 1) CIENTE do resultado positivo do leilão e dos depósitos realizados pelo 

arrematante em relação ao pagamento da entrada de 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor do bem, bem como da quitação do valor referente a 

comissão do leiloeiro (fls. 270/274).

2) Dessa forma, HOMOLOGO o Auto de Arrematação, assinando o ato 

(fls. 268/269), de modo que a arrematação tornou-se perfeita, acabada e 

irretratável, conforme estabelece o art. 903, caput, do NCPC.

3) Contudo, para evitar nulidades futuras, nos termos do art. 903, §2º do 

NCPC, INTIMEM-SE as partes, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestem-se quanto ao ato de arrematação. Caso, a parte executada 

encontra-se em endereço incerto e não sabido (art. 256, II e §3º do NCPC), 

INTIME-A por EDITAL, com o prazo de 30 (trinta) dias, e as demais 

advertências previstas em lei.

4) Passado o referido prazo, sem que tenha havido qualquer alegação das 

partes, EXPEÇA-SE a competente CARTA DE ARREMATAÇÃO do bem 

imóvel arrematado (art. 903, §3º do NCPC), contendo todos os requisitos 

expostos no art. 901, §2º do NCPC. Em caso de resistência do depositário 

em conceder a posse do bem, EXPEÇA-SE, em benefício do arrematante, o 

MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE da coisa arrematada.

5) Posteriormente, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o 

que entender necessário, sob pena da preclusão de direitos. Por fim, 

CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 15/05/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32899 Nr: 51-32.2014.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idalêncio Mesquita Gabriel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Fonseca Aires - 

OAB:DF-15.959, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:MT 16.691-A, 

Rafael furtado Ayres - OAB:17380, Sanda Furtada Ayres - 

OAB:DF-9.281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público da 

Comarca de Guiratinga MT - OAB:

 Autos n° 51-32.2014.811.0036 (32899)

Execução de Título Extrajudicial

Despacho.

Vistos etc.

 1) CIENTE do resultado negativo da alienação do bem penhorado por leilão 

judicial (fl. 212).

2) Dessa forma, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao feito, requerendo o 

que entender de direito, sob pena de extinção do processo, sem 

resolução do mérito, conforme estabelece o art. 485, II e III, §1º do NCPC.

3) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 15/05/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2085 Nr: 249-94.1999.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Cândido Resende, Jurandy Borges de 

Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 

17.980/A, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:MT 16.691-A, Maria 

Amélia C. Mastrorosa Viana - OAB:, Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:MT/6.005-A, Vânea Cristina Colombari - OAB:

 Decurso de Prazo(Manisfestações)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo de quinze (15) dias requerido 

pela parte autora de fls, 330, para querendo apresentar nos autos acerca 

da Avaliação de fls, 304/306, bem como, para dizer quanto ao seu 

interesse na adjudicação ou alienação judicial do bem.

Guiratinga - MT, 15 de maio de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 16498 Nr: 1239-02.2010.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guiratinga-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Luiz Alves de Matos - 

OAB:19730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Dauber Ferreira da 
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Silva - OAB:23723

 Autos n° 1239-02.2010.811.0036 (16498)

Execução Fiscal

 Decisão.

 Vistos etc.

1) INDEFIRO o pedido de fl. 108/110 da parte executada, devido a perda do 

seu objeto, uma vez que já foi proferida sentença (fls. 107/107v) por este 

Juízo julgando o extinto o débito principal perseguido neste feito.

2) DEFIRO o pedido do leiloeiro de fls. 117/121, pois como qualquer 

profissional, ele merece ser devidamente recompensado, uma vez que se 

trata de profissional habilitado, que realizou diversas diligências para a 

preparação da alienação judicial do bem penhorado, a qual somente não 

ocorreu devido ao pagamento da dívida pelo executado após a publicação 

do Edital do leilão.

Além disso, o referido pedido encontra-se coerente com a decisão de fls. 

83/84 que fixou as circunstâncias e os valores para o pagamento da 

comissão do leiloeiro, decisão essa que não foi em nenhum momento 

questionada pelo executado.

 3) Dessa forma, SUSPENDA o levantamento da penhora determinada na 

sentença de fl. 107/107v e INTIME-SE a parte executada, POR MEIO DE 

SEU ADVOGADO (FL. 111), para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

EFETUE o pagamento da comissão do leiloeiro, no valor e na forma 

apresentados às fl. 117/121, ADVERTINDO de que, caso não houver o 

devido pagamento no prazo fixado, haverá o prosseguimento da 

execução, principalmente, com a alienação judicial do bem já penhorado 

para o pagamento da referida comissão.

4) Por fim, decorrido o prazo da intimação sem a devida demonstração do 

pagamento da comissão do leiloeiro, INTIME-SE o LEILOEIRO para dar o 

devido prosseguimento no feito, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga-MT, 15/05/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 614 Nr: 11-46.1997.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmar Evangelista Siqueira-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRATÃ NASCENTES ALVES - 

OAB:PROC.ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio Pires de 

Souza - OAB:5.170-MT

 Autos n° 11-46.1997.811.0036 (614)

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

 1) CIENTE do resultado negativo da alienação do bem penhorado por leilão 

judicial (fl. 226)

2) Dessa forma, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente, por meio 

de REMESSA/CARGA dos autos, para que, no prazo de 10 (dez) dias, dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção do processo, sem resolução do mérito, conforme estabelece o 

art. 485, II e III, §1º do NCPC.

3) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 15/05/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14872 Nr: 938-89.2009.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Junior Pesavento-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN DE ALCÂNTARA - OAB:0, 

Marisa Pinheiro Cavalcanti - Procuradora Federal - OAB:Mat. 

1380475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 Autos n° 938-89.2009.811.0036 (14872)

Execução de Título Extrajudicial

Despacho.

Vistos etc.

 1) CIENTE do resultado negativo da alienação do bem penhorado por leilão 

judicial (fl. 81).

2) Dessa forma, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente, para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, dê prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção do processo, sem resolução do 

mérito, conforme estabelece o art. 485, II e III, §1º do NCPC.

3) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 15/05/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 48447 Nr: 1307-05.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei Nunes da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rodrigo de Souza 

Pinto - Defensor Público - OAB:19318/O

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte ré para, no prazo legal, apresentar 

Memoriais Finais nos autos.

Guiratinga - MT, 15 de maio de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 3346 Nr: 692-11.2000.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte Alves Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sussumo Sato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:MT- 19.081-A, Karine Fagundes Garcia Duarte Alves Pinto - 

OAB:6294-A/MT, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Jesus Custódio - 

OAB:3.727

 Autos n° 692-11.2000.811.0036 (3346)

Cumprimento de Sentença

 Decisão.

Vistos etc.

 1) INDEFIRO o pedido da parte exequente de fl. 273, pois é ônus da parte 

exequente, e não do Poder Judiciário, fornecer as informações e 

documentos indicados pelo CDL e Serasa (fls. 267/268) para a inclusão do 

executado em seus bancos de dados.

2) Dessa forma, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao feito, apresentando 

nos autos todas informações e documentos indicados pelo CDL e Serasa 

(fls. 267/268), sob pena de extinção do processo ou preclusão de direitos.

3) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 15/05/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15844 Nr: 589-52.2010.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Catxerê Transmissora de Energia S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Morigi, Maria Elaine Ribeiro Morigi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christiane Ziehfuss Hesketh 

Marcondes - OAB:RJ / 115.905, GLADSTON ALMEIDA CABRAL - 

OAB:OAB/RJ 159.229, Murilo de Oliveira Filho - OAB:284261/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a sentença de fls. 238/243 transitou em julgado sem 

interposição de recurso. A parte autora foi intimado da sentença via DJE 

nº 10096, publicado em 06/09/2017, bem como, as partes requeridas 

através da Defensoria Pública, com carga dos autos de 06/02/2018 à 

20/02/2018, com ciente na sentença as fls, 254.

Guiratinga - MT, 15 de maio de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51796 Nr: 2773-34.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Silvino de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPN Construtora - Nazareth Construtora LTDA 

-ME, Raelson da Penha Nazareth

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Filipak - 

OAB:11551/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2773-34.2017.811.0036

 Código: 51796

Procedimento Ordinário

Decisão.

Vistos, etc.

Compulsando os autos, constata-se que a parte requerente não 

demonstrou que houve o esgotamento na tentativa de localização do 

endereço do requerido, pois, não cabe esta a função do judiciário e sim a 

parte interessada em demandar todos os esforços e diligências 

necessárias para obtenção do endereço do executado.

Portanto, INDEFIRO o pedido da parte requerente de fls. 48/49, devendo o 

mesmo requerer pessoalmente aos órgãos e instituições o endereço do 

executado.

Desta feita, INTIME-SE a parte requerente a fim de que dê andamento no 

feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 14 de Maio de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36336 Nr: 363-71.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Henrique da Silva Leandro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Autos n° 363-71.2015.811.0036 (36336)

Ação Penal

Decisão.

Vistos etc.

CIENTE da Decisão proferida no Recurso em Sentido Estrito nº 

122077/2017, em que figura como recorrente CLAUDIO HENRIQUE DA 

SILVA LEANDRO, em que o Douto Desembargador Relator proveu 

parcialmente o recurso.

1) Assim, dando continuidade ao presente feito, conforme já determinado 

em ref. 100, INTIME-SE as partes para indicarem as testemunhas que 

deporão em plenário, no prazo de 05 (cinco) dias (CPP, art. 422).

 Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 11 de Maio de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50677 Nr: 2324-76.2017.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelmo Monteiro Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - OAB:8804

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2324-76.2017.811.0036

 Código: 50677

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO parcialmente o pedido da requerente em fls. 346.

DETERMINO a vinculação do valor depositado a estes autos, conforme 

Guia de Depósito Judicial enviado pela 2ª Vara do Trabalho de 

Rondonópolis.

 EXPEÇA-SE o respectivo Alvará de levantamento.

INTIME-SE a parte requerida para que no prazo de 05 (cinco) manifeste-se 

sobre a liberação do respectivo alvará, nos termos do Provimento 68 do 

CNJ.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 15 de Maio de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52183 Nr: 2901-54.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Nunes de Souza, Evandro Araújo 

Silva, Clarice Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rodrigo de Souza 

Pinto - Defensor Público - OAB:19318/O, Rogério Alves Arcoverde - 

OAB:6761/MT, Wilmary dos Santos Vilela - OAB:20662/MT

 Autos nº 2901-54.2017.811.0036 (52183)

Ação Criminal

Despacho.

Vistos etc.

I) Considerando que o réu EMERSON NUNES DE SOUZA encontra 

segregado na comarca de Rondonópolis/MT, e até o presente momento 

não apresentou Defesa Prévia por não ter condições de constituir 

advogado, NOMEIO o Dr. Rogério Alves Arcoverde para patrocinar os 

interesses do réu, fixando honorários advocatícios no valor de 3 URHs, a 

serem ulteriormente executados em face do Estado de Mato Grosso.

Intime-se com URGÊNCIA o causídico da presente nomeação em virtude de 

estar o réu preso.

Saliento à causídica ora nomeada que a nomeação em apreço 

corresponde a múnus público, sendo que eventual recusa por foro íntimo, 

acaso seja procedida de forma reiterada em inúmeros processos, sem 

justificativa plausível, poderá ser interpretada como abuso de direito e 

consequente infração disciplinar, com informação à OAB para apuração 

de eventual violação a seu código de condutas.

II) CUMPRA a secretaria o desentranhamento conforme determinação de 

fls. 248.

 Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

Guiratinga/MT, 15 de maio de 2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55963 Nr: 718-76.2018.811.0036

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lizarda Cardoso Dourado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Costa e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Alves Arcoverde - 

OAB:6761/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento com Tutela de 

Urgência c/c Cobrança de Alugueres, proposto por Lizarda Cardoso 

Dourado em face de Antônio Costa e Silva.

Denota-se nos autos que a ação teve seu trâmite regular, inclusive com 

audiência de conciliação no qual as partes compareceram e entabularam 

acordo, pugnando pela homologação do ajuste.

Desta forma, estando o ajuste formalmente e materialmente válido, não 

haveria razão pela negativa quanto ao pedido, motivo pelo qual 

homologo-o para todos os fins de direito, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, letra ‘b’ do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Eventuais custas pendentes, ficam dispensadas a teor do §3º do NCPC.

P.R.I. Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 15 de maio de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55411 Nr: 459-81.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivolmar Luiz Novello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RODRIGO DE SOUZA 

PINTO - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 459-81.2018.811.0036 (55411)

Ação Civil Pública

Despacho

Vistos etc.

Observa-se que a parte autora emendou a petição inicial com os 

documentos requeridos pelos agentes do NAT.

Dessa forma, ENCAMINHEM-SE NOVAMENTE ao NAT os documentos 

necessários e os NOVOS DOCUMENTOS juntados pela parte autora às fls. 

41/45, via malote digital e e-mail, para que o referido núcleo, no prazo 

constante na aludida Portaria, elabore o competente Parecer Técnico, para 

a análise do pedido de tutela específica constante na peça inicial, 

especialmente quanto à viabilidade do procedimento cirúrgico 

Osteoartrose Avançada nos Quadris Bilateralmente (CID 10 M15.0), no 

paciente IVOLMAR LUIZ NOVELLO.

Com o retorno do referido laudo, DEVOLVAM-SE os autos imediatamente 

conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 15/05/2018.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 57056 Nr: 1198-54.2018.811.0036

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luziane Silva Dourado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO PARCIALMENTE a liminar requerida pela parte autora.Contudo, a 

princípio, vislumbro necessário deferir em partes os diversos pedidos 

liminares listados pelo autor na exordial, de modo que postergo a análise 

dos demais requerimentos, caso restar infrutíferas as seguintes 

determinações:1) DETERMINO ao oficial de justiça que procedam as 

diligências necessárias, podendo se utilizar dos benefícios do art. 212, § 

2º do Código de Processo Civil e EFETUE a BUSCA E APREENSÃO do bem 

alienado fiduciariamente que se encontra em poder da parte requerida no 

endereço indicado na exordial ou outro local que possa ser localizado. 2) 

A parte requerida, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e 

apreensão, DEVERÁ entregar o bem e seus respectivos documentos, de 

acordo com o §14 do art. 3º, do Dec. Lei 911/69, com a redação que lhe 

foi dada pela Lei 10.931/04, sob pena da aplicação de MULTA ÚNICA no 

valor de R$10.000 (dez mil reais).3) CONSTE-SE no mandado a 

possibilidade de apreensão da garantia, independentemente de 

distribuição de carta precatória, em caso do bem se encontrar em 

comarca distinta da competência desse juízo, conforme autoriza o artigo 

3º, §12 do Decreto Lei 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/14.4) 

INTIME-SE a parte requerida de que no prazo de 05 (cinco) dias depois de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, podendo no mesmo 

prazo pagar a integralidade da dívida pendente, no valor apresentado pelo 

credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem ser-lhe-á restituído livre 

de ônus.5) CITE-SE a parte requerida para no prazo de 15 (quinze) dias a 

contar da execução da liminar, apresentar contestação, podendo ainda 

apresentar resposta entendendo ter havido pagamento a maior e desejar 

sua restituição, nos termos do art. 56 parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º da Lei 

10.931/04.Intime-se. Cumpra-se.Expeça-se o necessário. Às 

providências.Guiratinga/MT, 14/05/2018.Aroldo Jose Zonta BurgarelliJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56046 Nr: 761-13.2018.811.0036

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA COSTA E CASTRO - 

OAB:22986/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 761-13.2018.811.0036 (56046)

Ação de Alimentos e Regulamentação de Visitas

Decisão.

Vistos etc.

Diante da manifestação de fls. 53/55, bem como da certidão do Oficial de 

Justiça de fl. 52, com fundamento no princípio constitucional do 

contraditório e da ampla defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se em relação aos referidos 

documentos, sob pena de preclusão do direito.

DETERMINO a expedição de Carta Precatória para intimar a parte requerida 

para apresentar Contestação no prazo legal.

Após, a Serventia cumprir todas as determinações, VISTA dos autos ao 

Ministério Público.

 Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga /MT, 14/05/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15074 Nr: 1137-14.2009.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Distribuidora de Produtos Veterinários Ltda - EPP - D I S 

P R O V E L

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Venturato Monteiro & Cia Ltda - M E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osmar Schneider - OAB:2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio Pires de 

Souza - OAB:5.170-MT

 Devolução de Correspondência

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a Carta de Intimação de fls. 117 retornou sem que a 
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parte requerida fosse encontrada pelo carteiro, conforme carimbo do “AR” 

Mudou-se.

Guiratinga - MT, 24 de abril de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Nádia Beatriz Farias da Silva

 Cod. Proc.: 32011 Nr: 611-08.2013.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Rural Sul de MT- Sicredi Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Bosco Barbosa de Souza, maria Luiza 

Lopes Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Junior - OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marissol Rivera Irineu - 

OAB:28204/GO

 Vistos em correição.

Prefacialmente, denoto que a presente carta precatória tem por finalidade 

tão somente o praceamento do imóvel descrito na matrícula nº 3.128.

De outro modo, constato que a avaliação do imóvel foi realizada no ano de 

2003 e somente houve atualização do valor da avaliação em 2008. Desta 

forma, buscando evitar a alienação do bem por preço vil, haja vista o 

considerável lapso temporal, considero necessária a realização de nova 

avaliação do imóvel penhorado. Nesse sentido:

 AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE HASTA 

PÚBLICA - NOVA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO. GRANDE LAPSO 

TEMPORAL ENTRE A AVALIAÇÃO E A NOVA PRAÇA. POSSIBILIDADE. 

Quando decorrido grande lapso temporal da avaliação dos bens 

penhorados, impõe-se a determinação, até mesmo de ofício, de nova 

avaliação, pois a anterior, em razão disso, já se encontra defasada, não 

mais refletindo o real valor do imóvel. (TJ-MG - AI: 10267100033138001 

MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 24/10/2013, 

Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/11/2013) 

(grifei)

Assim, determino que seja oficiado o Juízo deprecante, a fim de que 

informe sobre a necessidade de nova avaliação do bem.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 5523 Nr: 712-94.2003.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Oliveira Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT, Murillo Espicalquis Maschio - OAB:9118-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - OAB:3.833/MT, Fernanda Zaffalon-Procuradora Federal - 

OAB:, Procurador do INSS de roo - OAB:TODAS CORRESP.

 Autos n° 712-94.2003.811.0036 (5523)

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

 CIENTE do pedido de habilitação dos herdeiros em substituição a parte 

autora, presente às fls. 206/235.

Dessa forma, com fundamento no princípio constitucional do contraditório, 

INTIME-SE PESSOALMENTE a parte executada, COM REMESSA/CARGA 

dos autos, para que, no prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTE-SE em 

relação ao referido petitório e os documentos que o acompanha, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de preclusão de direitos.

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 16/05/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 651 Nr: 36-59.1997.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Jackson Lopes Mendonça, ROSENY 

DE CARVALHO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONILDO BELTRÃO LOPES - 

OAB:2770 MT

 Intimar o exequente para em cumprimento ao despacho de fls, 251, 

promover nos autos o preparo para expedição da Carta Precatória com 

finalidade de Penhora e Avaliação, no prazo de cinco (05) dias, sob pena 

de prejuizo na realização do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 7694 Nr: 368-45.2005.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Boleslau Harenza, Fátima Maria Harenza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALICE CAVALCANTE DE ALMEIDA, ÁLVARO 

CAVALCANTE DE OLIVEIRA e ESPOSA, Antônio Carlos Cavalcante e Sua 

Mulher, ARACY CAVALCANTE MOREIRA DE SOUZA e ESPOSO, Luzia 

Izabel Cavalcante e Silva, MARIA LÚCIA CAVALCANTE DA SILVA e 

ESPOSO, HELEN CRISTINA DE OLIVEIRA, KÁTIA MARIA DE OLIVEIRA e 

ESPOSO, SIGEFREDO CAVALCANTE FILHO e ESPOSA, ROSALINA 

CAVALCANTE FIGUEIREDO e ESPOSO, LACY CAVALCANTE DE MORÃES 

e ESPOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Andrigo Baía Eduardo - 

OAB:14.159-B, Sebastião Pereira Buquigaré Júnior - OAB:11687/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Moreira de Souza 

- OAB:637

 Diante do exposto:1) HOMOLOGO os cálculos apresentados pela 

Contadoria Judicial (fls. 476/482v), de modo que DECLARO líquida a 

sentença no valor de R$171.552,77 (cento e setenta e um mil, quinhentos 

e cinquenta e dois reais e setenta e sete centavos).2) Dando continuidade 

ao cumprimento de sentença, INTIME-SE a parte exequente para dê o 

devido prosseguimento no feito, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da presente ação.3) Por 

fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e DEVOLVAM os autos conclusos. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Guiratinga-MT, 16/05/2018. 

Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31698 Nr: 291-55.2013.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilva Martins Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Wilmon Cunha Laranjeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Junior - OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a inventariante através de seu advogado constituido dos termos 

do despacho de fls, 105, para que no prazo de trinta (30) dias, dê 

cumprimento as determinações de fls, 90 e 95, comprovando o pagamento 

do tributo (ITCD)trazendo aos autos o comprovante de quitação, sob pena 

de remoção da inventariante em caso de descumprimento injustificado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55153 Nr: 367-06.2018.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itiquira Armazéns Gerais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira - 

OAB:MS 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

manifestar acerca da certidão da Oficiala de Justiça de Ref. 16. Guiratinga 
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- MT, 16 de maio de 2018.

Analista Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2080 Nr: 244-72.1999.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandy Borges de Resende, Humberto 

Domingues Ferreira, Jorge Cândido Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Domingues de 

Oliveira - OAB:11670-B/MT, Péricles Landgraf Araújo de Oliveira - 

OAB:MT/6.005-A, Vânea Cristina Colombari - OAB:

 Autos n° 244-72.1999.811.0036 (2080)

Execução de Título Extrajudicial

 Decisão.

 Vistos etc.

CIENTE da interposição do Agravo de Instrumento às fls. 400/419.

DEFIRO o pedido do leiloeiro de fls. 395/399, pois como qualquer 

profissional, ele merece ser devidamente recompensado, uma vez que se 

trata de profissional habilitado, que realizou diversas diligências para a 

preparação da alienação judicial do bem penhorado, a qual somente não 

ocorreu devido ao acordo extrajudicial realizado entre as partes após a 

publicação do Edital do leilão.

Além disso, o referido pedido encontra-se coerente com a decisão de fls. 

300/301v que fixou as circunstâncias e os valores para o pagamento da 

comissão do leiloeiro.

Por fim, compulsando os autos, observa-se que até a presente data não 

houve a juntada do acordo extrajudicial realizado entre as partes, para 

que seja devidamente homologado, conforme foi determinado na decisão 

de fl. 381.

Diante do exposto:

1) INTIMEM-SE PESSOALMENTE as partes EXEQUENTE e EXECUTADA 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, JUNTEM aos autos o acordo 

extrajudicial realizado ou a quitação total do débito, sob pena de preclusão 

de direitos e retorno dos procedimentos para a realização do leilão.

2) INTIME-SE a parte executada, POR MEIO DE SEU ADVOGADO, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, EFETUE o pagamento da comissão do 

leiloeiro, no valor e forma apresentados às fl. 395/399, ADVERTINDO de 

que, caso não houver o devido pagamento no prazo fixado, haverá o 

prosseguimento da execução, principalmente, com a alienação judicial do 

bem já penhorado para o quitação, também, da referida comissão.

3) Decorrido o prazo da intimação sem a devida demonstração do 

pagamento da comissão do leiloeiro, INTIME-SE o LEILOEIRO para dar o 

devido prosseguimento ao seu pleito, requerendo o que entender de 

direito.

4) No final, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga-MT, 15/05/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2078 Nr: 242-05.1999.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandy Borges de Resende, Alice Cândida de 

Jesus Rezende.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fausto Luís Morais da Silva - 

OAB:36.427-PR, Juliano Domingues de Oliveira - OAB:11670-B/MT, 

Péricles Landgraf Araújo de Oliveira - OAB:MT/6.005-A

 Autos n° 242-05.1999.811.0036 (2078)

Execução de Título Extrajudicial

 Decisão.

 Vistos etc.

CIENTE da decisão do Agravo de Inst rumento nº 

1004029-69.2018.811.0000 juntada às fls. 428/431.

DEFIRO o pedido do leiloeiro de fls. 407/411, pois como qualquer 

profissional, ele merece ser devidamente recompensado, uma vez que se 

trata de profissional habilitado, que realizou diversas diligências para a 

preparação da alienação judicial do bem penhorado, a qual somente não 

ocorreu devido ao acordo extrajudicial realizado entre as partes após a 

publicação do Edital do leilão.

Além disso, o referido pedido encontra-se coerente com a decisão de fls. 

344/346 que fixou as circunstâncias e os valores para o pagamento da 

comissão do leiloeiro.

Por fim, compulsando os autos, observa-se que até a presente data não 

houve a juntada do acordo extrajudicial realizado entre as partes, para 

que seja devidamente homologado, conforme foi determinado na decisão 

de fl. 399.

Diante do exposto:

1) INTIMEM-SE PESSOALMENTE as partes EXEQUENTE e EXECUTADA 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, JUNTEM aos autos o acordo 

extrajudicial realizado ou a quitação total do débito, sob pena de preclusão 

de direitos e retorno dos procedimentos para a realização do leilão.

2) INTIME-SE a parte executada, POR MEIO DE SEU ADVOGADO, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, EFETUE o pagamento da comissão do 

leiloeiro, no valor e forma apresentados às fl. 407/411, ADVERTINDO de 

que, caso não houver o devido pagamento no prazo fixado, haverá o 

prosseguimento da execução, principalmente, com a alienação judicial do 

bem já penhorado para o quitação, também, da referida comissão.

3) Decorrido o prazo da intimação sem a devida demonstração do 

pagamento da comissão do leiloeiro, INTIME-SE o LEILOEIRO para dar o 

devido prosseguimento ao seu pleito, requerendo o que entender de 

direito.

4) No final, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga-MT, 15/05/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2079 Nr: 243-87.1999.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandy Borges de Resende, Eliezer Alves de 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli, - OAB:17.980/A, Louise 

Rainer Pereira Gionédis - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Domingues de 

Oliveira - OAB:11670-B/MT, Péricles Landgraf Araújo de Oliveira - 

OAB:MT/6.005-A

 Autos n° 243-87.1999.811.0036 (2079)

Execução de Título Extrajudicial

 Decisão.

 Vistos etc.

CIENTE da interposição do Agravo de Instrumento às fls. 314/329.

DEFIRO o pedido do leiloeiro de fls. 309/313, pois como qualquer 

profissional, ele merece ser devidamente recompensado, uma vez que se 

trata de profissional habilitado, que realizou diversas diligências para a 

preparação da alienação judicial do bem penhorado, a qual somente não 

ocorreu devido ao acordo extrajudicial realizado entre as partes após a 

publicação do Edital do leilão.

Além disso, o referido pedido encontra-se coerente com a decisão de fls. 

239/240 que fixou as circunstâncias e os valores para o pagamento da 

comissão do leiloeiro.

Por fim, compulsando os autos, observa-se que até a presente data não 

houve a juntada do acordo extrajudicial realizado entre as partes, para 

que seja devidamente homologado, conforme foi determinado na decisão 

de fl. 297.

Diante do exposto:

1) INTIMEM-SE PESSOALMENTE as partes EXEQUENTE e EXECUTADA 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, JUNTEM aos autos o acordo 

extrajudicial realizado ou a quitação total do débito, sob pena de preclusão 

de direitos e retorno dos procedimentos para a realização do leilão.

2) INTIME-SE a parte executada, POR MEIO DE SEU ADVOGADO, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, EFETUE o pagamento da comissão do 
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leiloeiro, no valor e forma apresentados às fl. 309/313, ADVERTINDO de 

que, caso não houver o devido pagamento no prazo fixado, haverá o 

prosseguimento da execução, principalmente, com a alienação judicial do 

bem já penhorado para o quitação, também, da referida comissão.

3) Decorrido o prazo da intimação sem a devida demonstração do 

pagamento da comissão do leiloeiro, INTIME-SE o LEILOEIRO para dar o 

devido prosseguimento ao seu pleito, requerendo o que entender de 

direito.

4) No final, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga-MT, 15/05/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45680 Nr: 2496-52.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valter Paulino Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Lurdes Costa Ferreira, Ivete Ferreira 

da Costa, Ivo Ferreira da Costa, Hilvaí Ferreira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 2496-52.2016.811.0036 - 45680

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Valter Paulino Soares

PARTE RÉQUERIDA: Espólio de Lurdes Costa Ferreira e Ivete Ferreira da 

Costa e Hilvaí Ferreira da Costa e Ivo Ferreira da Costa

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERIDAS IVETE FERREIRA DA 

COSTA, HILVAI FERREIRA DA COSTA E IVO FERREIRA DA COSTA, para, 

no prazo de 10(dez) dias sucessivo para cada uma das partes, 

apresentarem memoriais. DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. Declaro 

encerrada a instrução. Converto os debates orais em memoriais escritos, 

concedendo o prazo sucessivo de dez dias para cada uma das partes 

apresentarem memoriais, com vista dos autos, a partir da presente data. 

Após, volte-me conclusos para sentença. Cumpra-se. E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Dayse Maria de Moraes, digitei. 

Guiratinga - MT, 15 de maio de 2018.

Valtemir dos Santos Rodrigues

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2084 Nr: 248-12.1999.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Cândido Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koening - 

OAB:PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 

17.980/A, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Domingues de 

Oliveira - OAB:11670-B/MT, Péricles Landgraf Araújo de Oliveira - 

OAB:MT/6.005-A

 Autos n° 248-12.1999.811.0036 (2084)

Execução de Título Extrajudicial

 Decisão.

 Vistos etc.

CIENTE da decisão do Agravo de Inst rumento nº 

1004030-54.2018.811.000.

DEFIRO o pedido do leiloeiro de fls. 412/416, pois como qualquer 

profissional, ele merece ser devidamente recompensado, uma vez que se 

trata de profissional habilitado, que realizou diversas diligências para a 

preparação da alienação judicial do bem penhorado, a qual somente não 

ocorreu devido ao acordo extrajudicial realizado entre as partes após a 

publicação do Edital do leilão.

Além disso, o referido pedido encontra-se coerente com a decisão de fls. 

303/305 que fixou as circunstâncias e os valores para o pagamento da 

comissão do leiloeiro.

Por fim, compulsando os autos, observa-se que até a presente data não 

houve a juntada do acordo extrajudicial realizado entre as partes, para 

que seja devidamente homologado, conforme foi determinado na decisão 

de fl. 401.

Diante do exposto:

1) INTIMEM-SE PESSOALMENTE as partes EXEQUENTE e EXECUTADA 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, JUNTEM aos autos o acordo 

extrajudicial realizado ou a quitação total do débito, sob pena de preclusão 

de direitos e retorno dos procedimentos para a realização do leilão.

2) INTIME-SE a parte executada, POR MEIO DE SEU ADVOGADO, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, EFETUE o pagamento da comissão do 

leiloeiro, no valor e forma apresentados às fl. 412/416, ADVERTINDO de 

que, caso não houver o devido pagamento no prazo fixado, haverá o 

prosseguimento da execução, principalmente, com a alienação judicial do 

bem já penhorado para o pagamento, também, da referida comissão.

3) Decorrido o prazo da intimação sem a devida demonstração do 

pagamento da comissão do leiloeiro, INTIME-SE o LEILOEIRO para dar o 

devido prosseguimento ao seu pleito, requerendo o que entender de 

direito.

4) No final, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga-MT, 15/05/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30117 Nr: 1208-45.2011.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gustav Martin Alfred Dutzmann, Espólio de Maria Helena 

Felipe Dutzmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diéllica de Oliveira Nilson, Alcido Nilson, 

Fazenda Água Boa Ltda., Welisvann Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Reis Chaves - 

OAB:SP-162.288, Reinaldo Rodrigues de Almeida - OAB:12401-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edemar de Jesus Rodrigues 

- OAB:10.438, José Ravanello - OAB:3291/MT, Juliana Copetti - 

OAB:15.746B, Wendell Oliveira Castro - OAB:14.394

 Autos n° 1208-45.2011.811.0036

Código: 30117

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

 Tendo em vista as petições de fls. 497/504, DETERMINO que a secretaria 

INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seus defensores para que no 

prazo de 10 (dez) dias manifestem-se, requerendo o que entender de 

direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Guiratinga/MT, 14 de Maio de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44775 Nr: 2042-72.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bianca Costa Durantes, Helison Rauny Silva 

Costa, Demirdjan Ferreira Santos, Queren Hapuque Silva Costa, Jorge 

Fernando Talon Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT

 I) Compulsando os autos, verifica-se que o acusado JORGE AUGUSTO 

TALON MORAES encontra-se em lugar incerto e não sabido. Regularmente 

citado por edital, não apresentou resposta à acusação, nem constituiu 

defensor.Essas circunstâncias ensejam a suspensão do processo e do 

curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de 

Processo Penal.Destarte, com fundamento no sobredito art. 366 do CPP, 

defiro o pedido ministerial e SUSPENDO O PROCESSO E O CURSO DO 

PRAZO PRESCRICIONAL.Outrossim, deixo de determinar a produção das 

provas antecipadas por não considerá-las de natureza urgente, pois, da 

análise do caso concreto, não vislumbro necessária tal produção, haja 

vista não existirem elementos que indiquem sua necessidade e o risco de 

não ser possível produzi-las no futuro (“periculum in mora”). Consoante 

entendimento jurisprudencial, só há provas urgentes naqueles casos de 

necessidade de testemunha ausentar-se da comarca, velhice, doença e 

etc., que inspirem ao juiz receio de que não possam ser produzidas no 

futuro (art. 225 do CPP).Por fim, não verifico nenhuma das causas do art. 

313, do Código de Processo Penal, de forma que é impossível a 

decretação da custódia cautelar JORGE AUGUSTO TALON MORAES. 

Portanto, INDEFIRO o pedido do prisão preventiva formulado pelo Ministério 

Público.DESMEMBRO os presentes autos em relação acusado JORGE 

AUGUSTO TALON MORAES. E DETERMINO que AGUARDE-SE o feito 

desmembrado em arquivo provisório, com as baixas necessárias.II) Este 

feito prosseguirá com relação ao acusados Bianca Durantes e Jorge 

Fernando Talon. Considerando que os acusados Bianca Durantes e Jorge 

Fernando Talon, mesmo citados pessoalmente não apresentaram defesa 

prévia, NOMEIO a DEFENSORIA PÚBLICA do Município de Guiratinga/MT 

para que promova a defesa. DETERMINO que a secretaria abra VISTA dos 

autos a DEFENSORIA PÚBLICA.III) Deixo de manifestar com relação ao 

pedido de certidão de citação do réu DEMIRDJAN FERREIRA, considerando 

que já foi decretada a extinção de sua punibilidade, conforme a decisão de 

Ref. 14.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36008 Nr: 247-65.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Cláudio Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 36008

 Sentença

Defiro petição retro, e determino a expedição do alvará de levantamento 

eletrônico nas contas bancárias informadas, correspondente ao montante 

de cada beneficiário.

Cumpra-se, atentando-se a Secretaria para a Ordem de Serviço nº 

03/2014.

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 10 de maio de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 57056 Nr: 1198-54.2018.811.0036

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luziane Silva Dourado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora através de seus advogados, para que no prazo de 

cinco (05) dias, promova nos autos o recolhimento da condução do 

Sr.meirinho, afim de que seja cumpridoa liminar deferida, sob pena de 

prejuizo na realização do ato

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54785 Nr: 246-75.2018.811.0036

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT, Marina Costa e Castro - OAB:22986/MT

 Decido.Por todo o exposto, INDEFIRO O PEDIDO RETRO DE REVOGAÇÃO 

DA PRISÃO PREVENTIVA formulado por LUIZ CARLOS BARBOSA 

ROCHA, devidamente qualificado nestes autos, devendo permanecer na 

modalidade de prisão em que se encontra.Sem prejuízo, OFICIE-SE a 

superintendência do sistema penitenciário e à SEJUDH solicitando vaga 

para cambiamento do preso para unidade penitenciária de 

Rondonópolis.Sem prejuízo, não sendo caso de absolvição sumária, 

determino o encaminhamento dos autos ao MP, para análise sobre o 

cabimento da propositura da competente ação penal. Com eventual 

ajuizamento da Ação Penal, translade-se cópia desta decisão. 

Cientifique-se o Delegado da Polícia Civil.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se 

o necessário.Guiratinga/MT, 16/05/2018.Aroldo Jose Zonta BurgarelliJuiz 

de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31874 Nr: 460-42.2013.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JAFdSJ, MASF, VDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Valadares Lopes 

Rocha Maciel - Defensor Público/MT - OAB:Mat. 100350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 460-42.2013.811.0036 - 31874

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Processo de Execução-JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE AUTORA/CREDORA: José Aparecido Ferreira de Souza Júnior - 

Maycon Andrei Silva Ferreira - Vanessa Dias da Silva

PARTE RÉ/DEVEDORA: José Aparecido Ferreira de Souza

CITANDO: Executados(as): José Aparecido Ferreira de Souza, Cpf: 

97208051100, Rg: 1468712-7 SSP MT Filiação: Antônio de Souza e Maria 

Circe de Souza Ferreira, data de nascimento: 21/01/1983, brasileiro(a), 

natural de Rondonópolis-MT, convivente, operador de máquinas, 

Endereço: Br 364, Km 119, Zona Rural, Cidade: Pedra Preta-MT

VALOR DA CAUSA: R$ 522,55

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte devedora JOSÉ APARECIDO FERREIRA 

DE SOUZA, acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

para, no prazo de 03(três) dias, contados da data da expiração do prazo 

deste edital, efetuar o pagamento das prestações alimentícias em atraso, 

no valor de R$ 522.55 (quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta e cinco 

centavos), provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob 

pena de prisão (CPC, art. 733, § 1º). DESPACHO: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE GUIRATINGA-VARA ÚNICA 

P r o c e s s o  n º  4 6 0 - 4 2 . 2 0 1 3 . 8 1 1 . 0 0 3 6  C ó d i g o :  3 1 8 7 4  C i v i l 

Decisão.Visto.Considerando as infrutíferas tentativas de citação pessoal 

do executado. DEFIRO o pedido formulado pelo exequente (fls.74) Dessa 

forma, CITE-SE POR EDITAL o executado JOSÉ APARECIDO FERREIRA DE 

SOUZA, por se encontrar em endereço incerto e não sabido (art. 256, I e 

§3º do NCPC), com o prazo de 30 (trinta) dias, e as demais advertências 

previstas em lei, para que, querendo e, no prazo legal, ofereça sua 
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contestação a presente Ação. CASO O REFERIDO PRAZO 

TRANSCORRER “IN ALBIS”, mantendo-se o executado inerte, desde já, 

NOMEIO o Dr. Rogério Alves Arcoverde para patrocinar os interesses do 

executado, fixando honorários advocatícios no valor de 02 URH’s, a serem 

ulteriormente executados em face do Estado de Mato Grosso.Intime-se o 

causídico da presente nomeação. Saliento ao causídico ora nomeado que 

a nomeação em apreço corresponde a múnus público, sendo que eventual 

recusa por foro íntimo, acaso seja procedida de forma reiterada em 

inúmeros processos, sem justificativa plausível, poderá ser interpretado 

como abuso de direito e consequente infração disciplinar, com informação 

à OAB para apuração de eventual violação a seu código de condutas. 

Após, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos. 

Cumpra-se.Guiratinga/MT, 20 de Abril de 2018. AROLDO JOSE ZONTA 

BURGARELLI Juiz de Direito Eu, Dayse Maria de Moraes, digitei. Guiratinga 

- MT, 15 de maio de 2018.

Valtemir dos Santos Rodrigues

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53786 Nr: 3556-26.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ildeu Sampaio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Bebidas das Amérias – AMBEV 

– Filial de Rondonópolis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana de Andrade - 

OAB:22462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3556-26.2017.811.0036 (53786)

Ação de Indenização por Danos Morais

Decisão.

Vistos etc.

INDEFIRO o pedido retro da parte autora de fls. 42/43, pois não é possível 

a citação da parte requerida e a intimação para comparecer em Audiência 

de Conciliação por meio de CONTATO TELEFÔNICO, pois não há qualquer 

previsão no Código de Processo Civil ou Jurisprudência dos Tribunais.

Além disso, não é ônus do Poder Judiciário entrar em contato, via telefone, 

com a parte requerida no intuito de ter notícias em relação ao seu 

endereço, pois as diligências na obtenção de dados em relação à parte 

requerida, como o ENDEREÇO, é atribuição da parte autora, principalmente, 

considerando que existem meios próprios de obter essa informação sem a 

interferência judicial.

Nesse sentido, considerando que o CORREIOS certificou que o endereço 

da parte requerida indicada na petição inicial é DESCONHECIDO, é 

obrigação da parte autora retificar os dados referentes ao endereço, 

constando-se agora o endereço correto e atualizado. Contudo, caso 

insista que a Empresa Pública CORREIOS está equivocada em sua 

certificação, deve o autor tomar as providencias administrativas cabíveis 

junto aos CORREIOS, munido de provas inequívocas.

Diante do exposto:

1) CANCELO a audiência de conciliação designada para o dia 14/05/2018.

 2) INTIME-SE PESSOALMENTE a parte autora, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, EMENDE a petição inicial e INFORME nos autos o endereço 

correto e atualizado da parte requerida, sob pena de extinção do feito, 

conforme art. 485, I, II e III, §1º do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 11/05/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44795 Nr: 2055-71.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JJNdS, MOdS, CLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdJJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Cesar Fontes 

Assumpção - OAB:13279-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o petitório da parte autora de 

fls. 184/186, para isso:1) EXPEÇAM-SE as competentes Cartas 

Precatórias para que as testemunhas listadas nos itens de 1 a 4 SEJAM 

OUVIDAS NOS RESPECTIVOS JUÍZOS DAS COMARCAS onde elas 

possuem domicílio.2) Após, AGUARDE-SE em secretaria a devolução das 

Cartas Precatórias, bem como a realização da audiência de instrução 

designada para o dia 18/04/2018, às 15:30hs (MT), em que serão ouvidas 

as testemunhas intimadas e/ou conduzidas pelo ADVOGADO 

CONSTITUÍDO, de modo que ficar configurado a inércia na realização da 

intimação das testemunhas ou a ausência delas na audiência designada 

de forma injustificada IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO (art. 

455, §2º e §3º do Novo CPC), conforme já foi determinado no despacho de 

fl. 171.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 

09/04/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45696 Nr: 2505-14.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucivan Morais Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agência Estadual de Regulação dos Serviços 

Públicos Delegados de Mato Grosso-AGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE processo sem julgamento de 

mérito, na forma do artigo 485, I c/c 330, IV c/c art. 290 ambos do Novo 

Código de Processo Civil.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, 

dando-se baixa na distribuição.Intimem-se. Cumpra-se.Expeça-se o 

necessário.Guiratinga/MT, 27 de Abril de 2018.Aroldo Jose Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 48117 Nr: 1137-33.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Santana Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 48117

Vistos etc.

 Autue-se como cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado à fl.94, na forma do artigo 535 do 

Código de Processo Civil.

Consigne-se que não sendo impugnada a execução, proceder-se-á na 

forma do art. 535, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

Fixo, provisoriamente, honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 19 de abril de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50785 Nr: 2374-05.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doracy De Souza Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 634 de 806



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 50785

Vistos etc.

 Autue-se como cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado à fl.109, na forma do artigo 535 

do Código de Processo Civil.

Consigne-se que não sendo impugnada a execução, proceder-se-á na 

forma do art. 535, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

Fixo, provisoriamente, honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 19 de abril de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50084 Nr: 2087-42.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Esmério José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 50084

Vistos etc.

 Autue-se como cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado à fl.98, na forma do artigo 535 do 

Código de Processo Civil.

Consigne-se que não sendo impugnada a execução, proceder-se-á na 

forma do art. 535, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

Fixo, provisoriamente, honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 19 de abril de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50705 Nr: 2337-75.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemar Rodrigues Chaves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 50705

Vistos etc.

 Autue-se como cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado à fl.108, na forma do artigo 535 

do Código de Processo Civil.

Consigne-se que não sendo impugnada a execução, proceder-se-á na 

forma do art. 535, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

Fixo, provisoriamente, honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 19 de abril de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50768 Nr: 2365-43.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Teruko Kimura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE SOUSA - 

OAB:11319

 PROCESSO/CÓD. Nº 50768

Vistos etc.

 Autue-se como cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado à fl.89, na forma do artigo 535 do 

Código de Processo Civil.

Consigne-se que não sendo impugnada a execução, proceder-se-á na 

forma do art. 535, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

Fixo, provisoriamente, honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 19 de abril de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15406 Nr: 150-41.2010.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Carlos Carbonato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Rosemira Ferreira Carbonato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Algacyr Nunes da Silva Junior - 

OAB:9496/MT, ALLAN VIEIRA ROCHA - OAB:20982/0, Sandra Oliveira 

Bonifácio - OAB:6541/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, bem 

como do item 4.8.34 da seção 10 – COBRANÇA DE AUTOS, da CNGC. 

INTIMAR o advogado FERNANDO FERREIRA DA SILVA para que no prazo 

de Três (03) dias, devolva os autos supra, sob pena de aplicação das 

penalidades do art. 234 do CPC. § 2º perderá o direito á vista fora de 

cartório e incorrerá em multa correspondente à metade do salario mínimo. 

§ 3º Verificada a falta, o juiz comunicará o fato à seção local da Ordem 

dos advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de 

multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50687 Nr: 2327-31.2017.811.0036

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cripscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augustin, Guilherme Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Biral V. da Cunha 

Martins - OAB:246.397-SP, CRISTIANO DINIZ DA SILVA - OAB:17613, 

Juliana Mascarenhas de Araújo - OAB:, Marcelo Junqueira Inglez 

de Souza - OAB:182.514-SP, Tatiana Tibearaio Luz - OAB:196.959-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel da Cruz Muller Abreu 

Lima - OAB:6.177, Gabriel Gaeta Aleixo - OAB:11210-A/MT

 Diante do exposto: 1) INDEFIRO todos os pedidos da parte requerida 

presente as fls. 334/342.2) HOMOLOGO e DECLARO válida a coleta de 

amostras para a realização da prova pericial, descrita na Certidão do 

Oficial de Justiça de fl. 236 e Termo Circunstanciado de fls. 239/241.3) 

INDEFIRO a data designada pela empresa que irá realizar a perícia REAL 
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BRASIL CONSULTORIA LTDA (fls. 330/332), com o fundamento de evitar 

futura anulação da prova, pois até o dia 22/03/2018 não será possível 

intimar devidamente todas as partes, bem como não será possível a 

apresentação dos documentos exigidos da parte requerida para a 

concretização da perícia.4) Nesse sentido, DESIGNO para início da perícia 

e instalações dos trabalhos a data de 26/04/2018, a partir das 15:00 horas 

(horário do Mato Grosso), a ser realizado no mesmo local indicado pelo 

perito às fls. 330/332.5) NOTIFIQUE-SE a empresa REAL BRASIL 

CONSULTORIA LTDA da alteração da data para início da perícia e 

instalações dos trabalhos, no endereço eletrônico indicado na sua petição 

de fl. 330/332.6) INTIME-SE a parte requerida, por meio de seus 

advogados, da data e local designados para a produção de prova pericial, 

para, caso queira, acompanhe o trabalho pericial, inclusive por meio do 

assistente técnico, e elabore quesitos para que sejam respondidos pelo 

perito oficial nomeado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena da preclusão 

de direitos.7) INTIME-SE a parte requerida, também, por meio de seus 

advogados, para que no mesmo prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão de direitos, JUNTE nos autos os documentos exigidos pela 

empresa de perícia REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA para a realização 

dos trabalhos periciais, listados na petição de fl. 330/332.8) Para o início 

dos trabalhos periciais, EXPEÇA-SE imediatamente o respectivo alvará de 

liberação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52794 Nr: 3084-25.2017.811.0036

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NdSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3084-25.2017.811.0036

Código: 52794

Civil

 Sentença.

Vistos, etc.

Foi realizada a Audiência de Conciliação, a qual restou exitosa, de forma 

que as partes entraram em um acordo colocando fim ao objeto do 

presente processo, conforme Termo de Audiência anexo em fl. 28.

Decido.

Nesse sentido, considerando a inexistência de óbice legal, uma vez 

observado em audiência que se trata de direito disponível, ou seja, direito 

passível de negociação, HOMOLOGO O ACORDO POR SENTENÇA, 

realizado entre as partes em fl. 28, para que produza os seus jurídicos 

efeitos, em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, inciso III, alínea “b”, 

do CPC.

Sem custas e taxas judiciárias nos termos da Lei 1060/50.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações estilares.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Guiratinga /MT, 20 de Março de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 34070 Nr: 922-62.2014.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WdSM, Edelcides Jacó Peres Moncada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thalles Rezende Langes de 

Paula - OAB:11.922-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 34070

 Vistos etc.

Trata-se ação previdenciária ajuizada por WILSON DA SILVA MONCADA 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

Juntada de contestação às fls.90/95.

Estudo sócio econômico às fls.121/124, bem como, laudo pericial juntado 

às fls.173/175.

 É o breve relatório. Decido.

Das provas.

 Defiro as provas na forma requerida, consistente em depoimento pessoal 

das partes, inquirição das testemunhas, laudo pericial e estudo sócio 

econômico.

 Destarte, dou por saneado o processo, já que presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09/04/18, às 

17h00min.

INTIMEM-SE as partes pessoalmente a fim de que compareçam à 

audiência, para prestar o seu depoimento, CONSIGNANDO 

EXPRESSAMENTE NO MANDADO A ADVERTÊNCIA DA PENA DE 

CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, conforme estabelece o artigo 

385, § 1º, do Novo CPC.

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES, da audiência designada, via 

DJE. Ressalto que eles deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo 

legal. FICAM ADVERTIDOS da sua obrigação de intimarem as testemunhas 

por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, nos 

termos do art. 455, caput e §1º do Novo CPC ou comprometerem em levar 

as testemunhas à audiência, nos moldes do art. 455, §2º do Novo CPC.

A inércia na realização da intimação das testemunhas pelo advogado da 

parte ou a ausência delas na audiência designada de forma injustificada 

IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA 

PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo CPC).

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 15 de março de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37324 Nr: 752-56.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santos Alves Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

OAB:, Procurador do INSS de roo - OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 37324

 Vistos etc.

Trata-se ação previdenciária ajuizada por SANTOS ALVES RODRIGUÊS 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

Devidamente citada, a requerida não apresentou contestação.

Laudo pericial juntado às fls.86/88, bem como estudo sócio econômico às 

fls.101/104.

É o breve relatório. Decido.

Das provas.

 Defiro as provas na forma requerida, consistente em depoimento pessoal 

das partes, inquirição das testemunhas, laudo pericial e estudo sócio 

econômico.

 Destarte, dou por saneado o processo, já que presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09/04/18, às 

16h30min.

INTIMEM-SE as partes pessoalmente a fim de que compareçam à 

audiência, para prestar o seu depoimento, CONSIGNANDO 

EXPRESSAMENTE NO MANDADO A ADVERTÊNCIA DA PENA DE 

CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, conforme estabelece o artigo 

385, § 1º, do Novo CPC.

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES, da audiência designada, via 

DJE. Ressalto que eles deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo 

legal. FICAM ADVERTIDOS da sua obrigação de intimarem as testemunhas 

por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, nos 

termos do art. 455, caput e §1º do Novo CPC ou comprometerem em levar 

as testemunhas à audiência, nos moldes do art. 455, §2º do Novo CPC.
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A inércia na realização da intimação das testemunhas pelo advogado da 

parte ou a ausência delas na audiência designada de forma injustificada 

IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA 

PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo CPC).

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 15 de março de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 34346 Nr: 1063-81.2014.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Garças Energia e Participações S/A, Estado de 

Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Domingos Mansour - 

Promotor de Justiça - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cícero Andrade Barreto 

Luzivotto - OAB:43.069, Francisco Zardo - OAB:PR 35.303, Marcelo 

Alves Puga - OAB:5058-MT

 Autos n° 1063-81.2014.811.0036 (34346)

Ação Civil Pública

Despacho.

Vistos etc.

1) Primeiramente, CORRIJA-SE a autuação do presente feito no Sistema 

Apolo, para que seja retirado a UNIÃO da parte passiva deste feito, 

conforme foi determinado na decisão do Juízo Federal da Subseção de 

Rondonópolis presente à fl. 349.

2) Após, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para que 

apresente a impugnação às contestações juntadas neste feito pelo 

requerido Garças Energia e Participações S/A e Estado de Mato Grosso.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 27/02/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 76801 Nr: 1063-61.2015.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdANMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKM, SK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1063-61.2015.811.0096

Código n°: 76801

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido formulado à ref. 42.

Desse modo, proceda-se à penhora online de ativos financeiros em nome 

da parte executada SUELI KLOCK, nos termos do artigo 854 do Código de 

Processo Civil.

EFETIVE-SE o bloqueio de contas da executada através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para pagamento do valor atualizado 

da dívida. JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio 

com sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do artigo 515 da CNGC.

Se a penhora online for realizada com sucesso, INTIME-SE a executada 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestar nos autos, 

conforme comando do artigo 854, § 3°, incisos I e II.

Caso não haja manifestação da parte executada, CERTIFIQUE-SE e, nesse 

caso, fica desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na 

forma a ser postulada pela parte credora que deverá ser INTIMADA para 

se manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso a penhora online reste infrutífera, INTIME-SE a parte exequente para 

que manifestar nos autos, no prazo legal.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Itaúba/MT, 03 de agosto de 2017.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 77391 Nr: 37-91.2016.811.0096

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdANMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 37-91.2016.811.0096

Código n°: 77391

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido formulado à ref.49.

Desse modo, proceda-se à penhora online de ativos financeiros em nome 

da parte requerida DENIVAL PEREIRA RODRIGUES, nos termos do artigo 

854 do Código de Processo Civil.

EFETIVE-SE o bloqueio de contas da requerida através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para pagamento do valor atualizado 

da dívida. JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio 

com sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do artigo 515 da CNGC.

Se a penhora online for realizada com sucesso, INTIME-SE a requerida 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestar nos autos, 

conforme comando do artigo 854, § 3°, incisos I e II.

Caso não haja manifestação da parte requerida, CERTIFIQUE-SE e, nesse 

caso, fica desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na 

forma a ser postulada pela parte credora que deverá ser INTIMADA para 

se manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso a penhora online reste infrutífera, INTIME-SE a parte requerente para 

manifestar-se nos autos, no prazo legal.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Itaúba/MT, 08 de agosto de 2017.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 77392 Nr: 38-76.2016.811.0096

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdANMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 38-76.2016.811.0096

Código n°: 77392

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido formulado à ref. 51.

Desse modo, proceda-se à penhora online de ativos financeiros em nome 

da parte executada ROSANIA MAGALHÃES, nos termos do artigo 854 do 

Código de Processo Civil.

EFETIVE-SE o bloqueio de contas da executada através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para pagamento do valor atualizado 

da dívida. JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio 

com sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 
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Conta única, na forma do artigo 515 da CNGC.

Se a penhora online for realizada com sucesso, INTIME-SE o executado 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestar nos autos, 

conforme comando do artigo 854, § 3°, incisos I e II.

Caso não haja manifestação da parte executada, CERTIFIQUE-SE e, nesse 

caso, fica desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na 

forma a ser postulada pela parte credora que deverá ser INTIMADA para 

se manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso a penhora online reste infrutífera, INTIME-SE a parte exequente para 

que manifestar nos autos, no prazo legal.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Itaúba/MT, 08 de agosto de 2017.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 47708 Nr: 680-25.2011.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA HELENA MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO, ELIETE BARBOZA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:MT/ 

8194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente, impulsiono estes autos ao setor 

competente, com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, 

via DJE, para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de 

direito, ante o teor do ofício de fls. 93.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71322 Nr: 606-97.2013.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliseu de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela de Paula 

Bergamaschi - OAB:7.367/MT, Plinio Francisco Bergamaschi Junior 

- OAB:8.384-B/MT

 Código. 71322.

Defiro o requerimento ministerial retro.

Para tanto, intime-se a defesa para se manifestar quanto a justificativa 

apresentada pela testemunha Fabiano Cesar à Ref. 106.

Às providências.

Itaúba/MT, 03 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70856 Nr: 137-51.2013.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEL ALVES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Joanella - OAB:8601/MT, 

JEFFERSON AGULHÃO SPINDOLA - OAB:6416-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando as informações de fls. 124/125, nos termos da Legislação 

Vigente e do Provimento nº41/2016-CGJ, Art. 1209 impulsiono estes autos 

com a finalidade de INTIMAR os advogados da Parte Autora, via DJE, para 

no prazo legal, requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 78929 Nr: 652-81.2016.811.0096

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

NOVA SANTA HELENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Eduardo Martins Jacob 

Filho - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos versados na inicial, 

para, confirmando a liminar, CONDENAR os requeridos, solidariamente: (I) 

fornecerem ao substituído o medicamento Clobozan 20 mg, conforme 

prescrito, de forma contínua, ficando o fornecimento, contudo, 

condicionado à comprovação periódica da necessidade de manutenção do 

tratamento – a cada 4 meses – sob pena de suspensão do fornecimento; 

(II) O requerido Estado de Mato Grosso a providenciar o exame de CGH – 

Hibridação genômica em favor de CRYSTYAN BEZERRA NEVES, em 

Hospital da Rede Pública de Saúde ou, à falta de disponibilidade de vagas 

no SUS, alternativamente, em Hospital da Rede Privada , e o MUNICÍPIO DE 

NOVA SANTA HELENA/MT disponibilize o traslado do paciente e 

acompanhante, além de eventuais despesas com hospedagem de ambos. 

Em consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Sem 

condenação ao ressarcimento de custas, vez que estas não foram 

adiantadas (art. 18, Lei nº 7.347/1985).Por outro lado, em observância ao 

princípio da simetria e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

(REsp 1407860/RJ, DJe 18/12/2013), deixo de condenar os requeridos ao 

pagamento de honorários advocatícios.Por se tratar de condenação em 

obrigação de fazer, portanto, de valor incerto, a presente decisão está 

sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 496, I, do CPC, não 

sendo aplicável ao caso a disposição contida no § 3º do referido artigo. 

Inteligência da Súmula nº 490 do STJ.Destarte, decorrido o prazo para 

recursos voluntários e não havendo manifestação das partes, subam os 

autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 73466 Nr: 976-42.2014.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Henrique Polidório

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA CRISTINA DE ARAUJO 

CANOVA - OAB:17820/O, Silvio Eduardo Polidorio - OAB:13968/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº41/2016-CGJ, 

impulsiono estes autos coma a finalidade de intimar o Advogado do 

denunciado, via DJE, para no prazo de 05(cinco) dias, apresentar as 

alegações finais, conforme determinado às fls. 133.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71783 Nr: 1071-09.2013.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE ALVES DE ALMEIDA, DAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Fraga Costa - 

OAB:12297-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº41/2016-CGJ, Art. 

1209 da CNGC impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, via DJE, para no prazo sucessivo de 

15(quinze) dias, se manifestar acerca do estudo social juntado às fl. 

68/69, consoante determinado às fls. 61/62.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 47837 Nr: 808-45.2011.811.0096

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DdSP, LBDS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 41/2016-CGJ, Capítulo 

VI, Seção 16, Art. 1.209 e Art. 1.218, §4º, impulsiono estes autos ao setor 

competente, com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) da 

ParteExequente, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

resumo da petição inicial, para a confecção do Edital de Citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 47838 Nr: 809-30.2011.811.0096

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DdSP, LBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 41/2016-CGJ, Capítulo 

VI, Seção 16, Art. 1.209 e Art. 1.218, §4º, impulsiono estes autos ao setor 

competente, com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte 

Exequente, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resumo 

da petição inicial, para a confecção do Edital de Citação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 45375 Nr: 16-62.2009.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Soares dos Santos, ANDRÉ ANTONIO 

MACIANO, AMARILDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON DIOGO VIECELLI - 

OAB:22370/O

 Processo nº: 16-62.2009.811.0096 (Código 45375)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Menor Infrator: Amarildo de Souza, André Antônio Marciano e André 

Soares dos Santos

Vistos.

Os autos vieram conclusos ante a apresentação de Resposta à Acusação 

à Ref. 47.

Contudo, compulsando o feito, verifico que até o presente momento o réu 

André Soares dos Santos não foi citado, razão pela qual, abro vista ao 

Parquet para pugnar o que entender de direito.

Cumpra-se.

Às providências.

Itaúba/MT, 04 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 78562 Nr: 15-26.2016.611.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS LOPES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETÓRIO REGIONAL/ESTADUAL DO 

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PMDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:MT 6908-A, EDWIN DE ALMEIDA COSTA - OAB:14621, 

Janaina Matheus de Nadai - OAB:20094/O, MARLY GAVIOLI - 

OAB:18740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 15-26.2016.611.0023 (Código 78562)

Requerente: Elias Lopes de Araújo

 Requerido: Diretório Regional/Estadual do Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro - PMDB

Vistos.

Ante o teor da certidão de ref. 23, intime-se a parte autora, pessoalmente, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao feito, 

especificando na mesma oportunidade as provas que ainda pretende 

produzir, declinando os motivos e fundamentos, pelos quais, através de 

cada modalidade indicada pretende demonstrar.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Itaúba/MT, 03 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71292 Nr: 575-77.2013.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA VITOR KELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Fraga Costa - 

OAB:12297-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 41/2016-CGJ, , 

impulsiono estes autos ao setor competente, com a finalidade de intimar 

o(s) advogado(s) da Parte Requerente, via DJE, para no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar acerca do Laudo Pericial apresentado pelo Sr. 

Perito às fls. 62/63, nos termos da r. decisão de fls.14/15.

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54340 Nr: 4200-93.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tionilio Vieira Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54400 Nr: 4264-06.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILDA MARIA HONORIA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54403 Nr: 4267-58.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercio Varajista de Secos e Molhados Ane 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54343 Nr: 4203-48.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER ANTUNES LINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54405 Nr: 4269-28.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J S DE SOUZA TRANSPORTADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54411 Nr: 4275-35.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54293 Nr: 4153-22.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Fontoura Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 
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executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54319 Nr: 4179-20.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Severo Pereira de Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54292 Nr: 4152-37.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Ferreira Dionízio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54363 Nr: 4226-91.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR MARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54364 Nr: 4227-76.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTERLI FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54368 Nr: 4231-16.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA VELASCO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54352 Nr: 4212-10.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI DE FATIMA DE OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54406 Nr: 4270-13.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S M SEMENTES DE PASTAGENS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54401 Nr: 4265-88.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILTO ZILIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54409 Nr: 4273-65.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDETE DA ROCHA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54324 Nr: 4184-42.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE DA SILVA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54392 Nr: 4256-29.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAQUEU ALVES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54382 Nr: 4246-82.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALKILIA GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54355 Nr: 4215-62.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54376 Nr: 4240-75.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON FARINELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54388 Nr: 4252-89.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN CELUS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54398 Nr: 4262-36.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALVANI DE BRITO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 
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Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54303 Nr: 4163-66.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO ROQUE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54306 Nr: 4166-21.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54313 Nr: 4173-13.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54325 Nr: 4185-27.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA ALCANTARA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54341 Nr: 4201-78.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITIQUIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Va Mendonça - Artigos do Vestuario-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.
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Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54315 Nr: 4175-80.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO RAMOS DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54310 Nr: 4170-58.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES LUCIANI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54329 Nr: 4189-64.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Michelan Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54404 Nr: 4268-43.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL CORTEZ MARIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54390 Nr: 4254-59.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z A MOREIRA - GRAFICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54369 Nr: 4232-98.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Veridiano Oliveira Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54408 Nr: 4272-80.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernani Velasco Sander Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54396 Nr: 4260-66.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zelinda de Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54384 Nr: 4248-52.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI CESAR DOS SANTOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54377 Nr: 4241-60.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITALINA ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54351 Nr: 4211-25.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEVINO GOMES DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54346 Nr: 4206-03.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI PIRES BRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54348 Nr: 4208-70.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR ALEXANDRE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54309 Nr: 4169-73.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMA MARIA VIEIRA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54312 Nr: 4172-28.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRARIA E MARCENARIA BATISTA 

MENDONÇA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54342 Nr: 4202-63.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER ANTUNES LINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 
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obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54347 Nr: 4207-85.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecleia Duran Alonso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54394 Nr: 4258-96.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZEFERINA GIONGO BORTOLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54374 Nr: 4238-08.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDRAÇARIA OURO BRANCO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54326 Nr: 4186-12.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suair Borges da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54322 Nr: 4182-72.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sirene Santa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 
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provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54399 Nr: 4263-21.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENILDE MARIA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54393 Nr: 4257-14.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAQUEU ALVES DE SOUSA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54356 Nr: 4216-47.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Aimi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54323 Nr: 4183-57.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sirlene Cardoso Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54410 Nr: 4274-50.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cremilda Severino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54338 Nr: 4198-26.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRAPLANAGEM KAMBUQUIRA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54391 Nr: 4255-44.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zamoceli Cereais Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54375 Nr: 4239-90.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Francisco Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54314 Nr: 4174-95.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO MEIRA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54412 Nr: 4276-20.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elziman Moreira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54385 Nr: 4249-37.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER MARQUES GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 
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verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54389 Nr: 4253-74.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WR PROJETOS AGRICOLAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54337 Nr: 4197-41.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA NUNES ARAGÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54332 Nr: 4192-19.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA MARIA GOBBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54366 Nr: 4229-46.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Argemiro Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54378 Nr: 4242-45.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viviane Arruda Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 
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Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54336 Nr: 4196-56.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezinha Maria Chagas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54328 Nr: 4188-79.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO GUERREIRO LTDA. ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40740 Nr: 1842-29.2015.811.0027

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Assis de Oliveira Furtado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, com fundamento nos 109, inciso VI e parágrafo único, 

110 e 112, inciso I, todos do Código Penal, JULGO EXTINTA A 

PRENTENÇÃO EXECUTÓRIA do reeducando ASSIS DE OLIVEIRA 

FURTADO, em face do reconhecimento da prescrição da pretensão 

executória estatal, subsistindo os efeitos secundários da 

condenação.Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e 

comunicações de praxe, arquivando-se o feito.Publique-se. Registre-se. 

I n t i m e m - s e . C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o . À s 

Providências.Itiquira-MT, 14 de maio de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 33643 Nr: 668-19.2014.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação dos Advogados do Banco do Brasil - 

ASABB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almir Salvadori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Mischiatti - OAB:7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Certifique-se o transcurso do prazo para que os requeridos pagassem o 

débito.

Após, vista ao exequente, para que no prazo de 05 (cinco) dias requeira o 

que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 10 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41536 Nr: 2173-11.2015.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZIECDPAL, JAFN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de ref. 49, determinando a busca e a restrição de veículos 

via RENAJUD em nome da executada.

É possível a realização de restrição de veículo automotor, junto ao sistema 

RENAJUD, a fim de evitar que o executado venha a se desfazer do 

referido bem para frustrar os fins da execução, bem como para garantir a 

execução.

Por sinal, o Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como 

ferramenta eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de 

restrições judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à 

transferência, licenciamento, circulação e registro de penhora.

Ademais, essa providência permite garantir que o executado não se 

desfaça do bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem 

causar-lhe qualquer prejuízo.

Se não bastasse, essa medida pode ser adotada pelo juiz a fim de garantir 

maior celeridade e efetividade ao processo de execução.

Com essas considerações, DEFIRO a busca de veículos em nome dos 

executados por meio do sistema RENAJUD, determinando a RESTRIÇÃO 

de transferência de eventuais veículos encontrados em nome do 

requerido.

Feita a restrição, intime-se a autora para que informe o endereço para 

cumprimento da penhora ou requerer o que entender de direito no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Em caso de negativa, proceda-se com a penhora de dinheiro em contas e 

ativos financeiros da executada, intimando-se a exequente em seguida 

para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste quanto ao resultado da 

busca.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 10 de maio de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 652 de 806



Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43390 Nr: 597-46.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Bioto Junior, Wirke Darlond 

Dourado Duarte Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Silveira Guimarâes 

Junior - OAB:15.694, LUCIMAR DIAS DA SILVA - OAB:20637/O, 

ThelmaAparecida Garcia Guimarães - OAB:3402-B/MT

 Vistos.

Tendo em vista o teor da certidão de fl. 278, revogo a decisão de fl. 275, 

para tanto, nomeio o Dr. Renato Gonçalves Raposo, inscrito na OAB/MT 

sob o nº 9.892-B, para patrocinar os interesses do acusado. Consigno 

que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se o advogado nomeado, para que, no prazo legal, apresente as 

alegações finais.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 38130 Nr: 710-34.2015.811.0027

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alex Ferreira do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação São Luiz Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA SILVA DE LIMA - 

OAB:11709, MARIA SOCORRO ESTOLANO MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MORAES PIMPINATI 

- OAB:6623

 Vistos etc.

Em respeito ao princípio do contraditório, disposto no artigo 10 do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que especifiquem, com 

objetividade, as provas que ainda pretendem produzir, bem como se 

manifestem acerca da possibilidade do julgamento do mérito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 10 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42220 Nr: 47-51.2016.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVeSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GHF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VENICIUS DE MORAIS - 

OAB:7804

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO PEDROSO DA 

COSTA RIBEIRO - OAB:18796/O

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença interposta por Arthur 

Davo Freires e Silva, representado por sua genitora Girlene Helena 

Freires, em face de Jaime Vera e Silva Júnior, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Retifique a autuação, de modo a constar o nome como cumprimento de 

sentença, efetivando as demais alterações no Cartório Distribuidor.

Após, intime-se a parte executada na forma do artigo 513, §2º, do Código 

de Processo Civil, para efetuar pagamento do débito exequendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer na multa de 10% e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, do 

Código de Processo Civil.

Cientifique o executado que após o transcurso do prazo para o 

pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentar impugnação, observando as matérias de defesa 

elencadas no artigo 525 do CPC.

Decorrido o prazo supra, não efetuado o pagamento do débito, determino 

a expedição de mandado de penhora, para que seja penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a presente execução, tomando o 

Oficial de Justiça às cautelas devidas, para que não sejam penhorados 

bens de terceiros, consoante determina o art. 523, §3º, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 10 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40102 Nr: 1565-13.2015.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA DA SILVA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 1.010, § 3°, do Código de Processo Civil, proceda-se 

com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 10 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 35866 Nr: 1860-84.2014.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transportadora Roma Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA MESQUITA DA SILVA - 

OAB:15209, Daniel da Costa Garcia - OAB:9478/MT, MARCELO DA 

SILVA LIMA - OAB:4272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A-MT

 Vistos etc.

Considerando que não fora encontrado neste juízo a ata da audiência de 

conciliação realizada nos autos, onde supostamente ocorreu transação, e, 

considerando que a parte autora juntou aos autos cópia da referida ata, 

intime-se a requerida para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste 

quanto a veracidade do documento.

Após, voltem-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 10 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 39191 Nr: 1176-28.2015.811.0027

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Concessionária Rota do Oeste S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos da Silva, Seliane Henrique de Brito, 

José Francisco de Moraes, Izabel Cristina Rompeloto de Moraes, Antonio 

Carlos Machado Araujo, Irma Luiza Machado Araújo, Espólio de José 

Carlos Machado de Araújo, Espólio de Brandão Araujo Filho, Ceris Dione 
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Teixeira Araújo, Gilberto Machado Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO PESSOA PEREIRA 

BORJA - OAB:104965 , Paula Junia Couto Saviotti - OAB:148.796-MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em que pese à petição de ref. 67 pugnar pela expedição de ofício ao 

Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca para fazer a averbação da 

imissão na posse outrora concedida, constato erro material naquela peça, 

haja vista que o imóvel está registrado de fato na matrícula n.º 43.619, 

entretanto, no Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT.

Deste modo, oficie-se o Cartório de Registro de Imóveis de 

Rondonópolis/MT para que faça a averbação da imissão na posse do 

imóvel registrado sob a matrícula n.º 43.619.

No mais, defiro o pedido de citação por edital da requerida Seliane 

Henrique Brito, com o prazo de 30 (trinta) dias, para que no prazo legal se 

manifeste no feito.

Transcorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, vista a requerente 

para que requeira o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias e, 

em seguida, voltem-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 10 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52574 Nr: 3010-95.2017.811.0027

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdJD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariza Rivarola Rocha - 

OAB:5896-MS

 Vistos etc.

Acolho a cota ministerial de ref. 35, revogo a ordem de busca e 

apreensão, determinando a expedição de carta precatória para a comarca 

de Rondonópolis/MT, a fim de que esta realize audiência de apresentação 

do menor.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 15 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41935 Nr: 2323-89.2015.811.0027

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRRdO, TRdA, LHRdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAISSA ALMEIDA DE JESUS - 

OAB:15713-MT

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Execução de Alimentos proposta por Tauana Rodrigues de 

Almeida e Luiz Henrique Rodrigues de Almeida, em face de Agnaldo 

Almeida, todos devidamente qualificados nos autos.

Fora noticiado nos autos que os exequentes atingiram a maioridade (ref. 

68), motivo pelo qual este juízo determinou que estes regularizassem sua 

representação processual no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Em ref. 87 fora juntado o mandado de intimação dos exequentes, restando 

este positivo.

E em ref. 89 consta certidão de transcurso do prazo para os exequentes 

regularizarem o feito.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Compulsando os autos, verifico que as partes abandonaram a causa 

quando instadas a manifestar, sob pena de extinção do feito, deixando o 

prazo transcorrer “in albis”, não demonstrando qualquer interesse no feito.

É cabível a extinção do processo sem julgamento do mérito, quando não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, pois fica claro o 

desinteresse da parte exequente para dar curso ao processo, conforme 

artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III, do Código Processo Civil.

REVOGO a prisão outrora decretada, determinando o imediato 

recolhimento do mandado de prisão expedido.

Sem custas.

Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Itiquira-MT, 15 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53969 Nr: 3841-46.2017.811.0027

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJRDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO GONÇALVES 

RAPOSO - OAB:9892

 SENTENÇA.

Vistos etc.

Cuida-se de medidas protetivas de urgência solicitadas por Aline Ferreira 

da Silva em face de Fernando Junio Rosa de Jesus, todos igualmente 

qualificados.

Após o deferimento das medidas, não foi possível intimar a requerente, 

tendo em vista que ela mudou-se para o Município de Jataí/GO. (fl. 16-v)

Instaurado a manifestar-se o Ministério Público pugnou pela extinção do 

feito (fls. 19).

O Requerido manifestou às fls. 20/21, pugnando pela minoração dos 

alimentos provisórios.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário. Decido.

Compulsando os autos, verifico que não subsistem motivos para se 

manter as medidas protetivas anteriormente deferidas, pois além da 

requerente ter mudado para Jataí/GO, não sobreveio nos autos qualquer 

informação acerca do descumprimento ou pedido para que elas sejam 

mantidas.

“Ex positis”, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, dada a falta 

superveniente de interesse processual, razão pela qual revogo as 

medidas protetivas outrora concedidas.

Ademais, ARBITRO alimentos provisórios no patamar de 41,8% (quarenta 

e um vírgula oito por cento) do salário mínimo vigente, equivalente 

atualmente a R$ 400,00 (quatrocentos reais), bem como 50% (cinquenta 

por cento) das despesas extraordinárias dos menores, a ser pago 

mensalmente pelo requerido, à partir da citação, através de depósito 

bancário.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após as formalidades legais, transitada em julgado, arquivem-se os autos, 

com as anotações e baixas de estilo.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

Itiquira/MT, 15 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 33558 Nr: 616-23.2014.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alysson Mayke Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Assim como o recuperando foi preso em flagrante no dia 15/02/2013, e o 

trânsito em julgado da sentença condenatória foi em 14/12/2015, este 

período em que ele ficara preso provisoriamente, deve ser considerado 

como o termo inicial de cumprimento de pena.Com relação a progressão de 

regime, vejo que assiste razão o Ministério Público, tendo em vista que o 

recuperando cometeu falta grave consistente em nova infração penal 

definida como crime doloso (tráfico de drogas e associação para o 

tráfico), razão pela qual este juízo revogou 1/3 da pena que o reeducando 

teria direito de remir, referente ao período de janeiro a novembro de 2015, 

e deixou de homologar 21 (vinte e um) dias trabalhados, todavia não 

constou o dia 27/04/2014 para contagem da progressão de regime nos 

cálculos posteriores, conforme determinado na decisão de fl. 291.Posto 

isso, DETERMINO a realização de novo cálculo de pena, devendo ser 

observada a data base para inicio do cumprimento da pena, bem como a 

data inicial para contagem de progressão de regime.Após o cálculo, 

intime-se à Defesa, em seguida o Ministério Público para que se 

manifestem acerca do referido cálculo.Cumpra-se com eficiência o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 11948 Nr: 223-40.2010.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Luiz da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO GONÇALVES 

RAPOSO - OAB:9892

 Deste modo, determino que o Diretor da Cadeia Pública junte aos autos 

planilha dos dias efetivamente trabalhados pelo reeducando de julho/2016 

até a presente data, da qual deverá constar o número de dias trabalhados 

e a carga horária trabalhada no prazo improrrogável de 48 (quarenta e 

oito) horas.Quanto a ausência de assinatura nas planilhas, entendo ser 

desnecessária, haja vista que o ofício foi assinado pelo Diretor da Cadeia 

Pública, informando do período trabalhado pelo recuperando.Após, 

voltem-me os autos conclusos com urgência.Cumpra-se COM URGÊNCIA, 

expedindo o necessário.Às providências.Itiquira-MT, 15 de maio de 

2018.Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 38789 Nr: 983-13.2015.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 07 de agosto de 2018, às 

16h45min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

De Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 14 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56535 Nr: 846-26.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vitor Messias de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robinson Castro Miranda - 

OAB:332.736/SP

 Posto isso, tenho que os requisitos autorizadores da custódia cautelar em 

desfavor do réu permanecem inalterados, não havendo qualquer fato 

novo capaz de ensejar sua revogação, razão pela qual MANTENHO a 

prisão preventiva de José Vitor Messias de Souza, com fundamento na 

aplicação da lei penal e garantia da ordem pública.Tendo sido localizado o 

réu, o processo e o curso do prazo prescricional voltam a fluir desde 

então, assim, determino o normal prosseguimento do feito, uma vez que o 

acusado constituiu advogado nos autos. CITE-SE o acusado, 

pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, por meio de 

advogado, responda as acusações, por escrito, podendo arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, inclusive juntando 

documentos, especificando provas e arrolando as testemunhas 

pertinentes, nos termos do art. 396-A, do Código de Processo 

Penal.Ciência ao Ministério Público e a Defesa.Cumpra-se com eficiência o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52949 Nr: 3195-36.2017.811.0027

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Alexandra Gonçalves de Freitas, Ivanildo Severino de 

Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOTERLENE LOPES DE MORAES - 

OAB:15133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, por tudo que dos autos constam e em consonância com 

o parecer ministerial, julgo PROCEDENTE o pedido de adoção, e por 

consequência, concedo a adoção da criança Pietra Martelli aos 

requerentes Alexandra Gonçalves de Freitas e Ivanildo Severino de 

Andrade. Expeça-se mandado conforme determinado supra, cumprindo-se 

integralmente o art. 47 e §§ da Lei n° 8.069/90.Proceda-se com novo 

registro da criança constando-se o nome FERNANDA DE FREITAS 

ANDRADE, filha de Alexandra Gonçalves de Freitas e Ivanildo Severino de 

Andrade, com avós maternos Antônio Gonçalves e Lina Liria de Freitas e 

paternos Severino José de Andrade e Severina Claudina de 

Andrade.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Após, o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55995 Nr: 665-25.2018.811.0027

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO NASCIMENTO GIRALDES, MILTON ZANA 

PORTELA, Marilu Welter Giraldes, Nivalda Giraldes Portela, FLORINDO 

ZANA PORTELA, LUCIA PAULA ALMEIDA PORTELA, ALBERTO ZANA 

PORTELA, VILMA SANTIN PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Glidy Wanovich Estevão, VIVIANE ELIAS 

ESTEVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO MARTINS PEREIRA - 

OAB:29505

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ELISABETE BRIGO 

CARREIRA - OAB:248896

 Vistos etc.

Tendo em vista que a audiência de conciliação somente não se realizará 

com manifestação expressa das duas partes neste sentido, indefiro o 

pleito de ref. 31.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 09 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47495 Nr: 111-27.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Tiago da Rocha
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIO CESAR ALVES PIRES - 

OAB:11.648/MS, Lucas Zimermmann - OAB:16659-MS, Maria Luara 

Manhani Pires - OAB:19289-MS

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de restituição de bem apreendido formulado pelo 

acusado Marcos Tiago da Rocha, requerendo a restituição da arma de 

fogo pistola taurus, PT 59T, nº série KGS00843.

Instado a se manifestar (fls. 288/291), o representante do Ministério 

Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de restituição da arma, 

uma vez que o réu limitou-se a informar interesse na restituição da arma 

de fogo, não trazendo aos autos registro da arma de fogo, nem mesmo 

documento comprobatório da origem lícita do bem.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O SUCINTO RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Em que pese os argumentos trazidos à baila pela defesa do acusado, 

tenho que razão não lhe assiste, consoante passo a expor.

A restituição de coisas apreendidas tem sua disciplina legal prevista nos 

artigos 118 a 124 do Código de Processo Penal.

Destes dispositivos, infere-se que quando não houver interesse ou 

impedimento legal para a devolução dos bens aos titulares, obterá êxito o 

pleito de restituição.

Sendo assim, incumbe ao reclamante demonstrar a origem lícita, a 

titularidade do bem e a ausência de seu interesse ao processo.

No presente caso, o réu não juntou ao pedido de restituição, quaisquer 

documentos para comprovar a origem lícita e a propriedade da arma de 

fogo apreendida que se busca reaver, não demonstrando que ela está 

registrada em seu nome, bem como comprou que se encontra em situação 

regular perante o órgão competente do artefato.

Desta forma, não havendo da propriedade do bem é incabível a restituição 

da coisa, razão pela qual, INDEFIRO o pedido de restituição dos bens.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51426 Nr: 2371-77.2017.811.0027

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FL FLORESTAL ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Araguaia Prestadora de Serviços Ltda., Paulo 

Sachetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arivaldo da Silva Chaves - 

OAB:1.763/GO, Cesar Augusto Sebba - OAB:4.410/GO, ÉLCIO 

BERQUÓ CURADO BROM - OAB:12000/GO, Marcus Aprígio Chaves - 

OAB:24.623/GO, MELINA LOBO DANTAS - OAB:16010

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO CORTEZ LOI - 

OAB:11152

 Portanto, entendo que a tutela de urgência já concedida em ref. 4, deve 

ser mantida “in totum”.Tendo em vista a confissão da requerida de que 

está na posse do bem, determino que o entregue no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, devendo a autora providenciar os meios necessários a 

retirada da máquina junto a requerida, ficando esta advertida, que caso 

descumpra esta ordem, estará incorrendo no crime de desobediência e 

incidindo em multa diária por descumprimento, a qual fixo no valor 

R$10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista o considerável valor do 

bem.Constatado o descumprimento desta ordem, extraia-se cópia do feito 

a partir desta decisão e remeta-as ao Ministério Público para que apure o 

cometimento do crime de desobediência.Em respeito ao princípio do 

contraditório, disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se 

as partes para que especifiquem, com objetividade, as provas que ainda 

pretendem produzir, bem como se manifestem acerca da possibilidade do 

julgamento do mérito, no prazo de 10 (dez) dias.Transcorrido o prazo 

supra, certifique-se e me venham os autos conclusos para 

d e l i b e r a ç õ e s . C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o .  À s 

providências.Itiquira-MT, 09 de maio de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51105 Nr: 2182-02.2017.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CITIBANK S/A, Citibank N.A., Citibank N.A. - 

International Banking Facility

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que fora cumprida parcialmente a finalidade 

da missiva expedido pelo juízo da 19ª Vara Cível do Foro Central da 

Comarca de São Paulo, eis que determinou o arresto de 8.199,960 

toneladas de milho a granel e fora encontrado apenas 4.330 (quatro mil 

trezentos e trinta).

Deste modo, oficie-se o juízo deprecante solicitando novas diligências na 

comarca, caso em que, informado não haver qualquer outra a ser 

cumprida nesta, determino a devolução da presente missiva ao juízo 

deprecante.

Com relação aos pedidos das partes para ficarem como depositário fiel do 

milho arrestado, entendo ser objeto de analise do juízo deprecante, que 

possuí a legítima competência jurisdicional do presente feito, bem como 

detém melhores condições para decidir o caso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Itiquira-MT, 08 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12630 Nr: 901-55.2010.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Severiano Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

Intime-se a advogada nomeada pela última vez para que no prazo de 05 

(cinco) dias apresente resposta à acusação sob de remoção do encargo 

em que lhe foi confiado.

Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, nomeie-se a Sra. 

Gestora um dos nobres advogados militantes nesta comarca.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 04 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12630 Nr: 901-55.2010.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Severiano Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 INTIMAÇÃO DO RÉU, NA PESSOA DE SUA ADVOGADA NOMEADA, 

ACERCA DA DECISÃO A SEGUIR TRANSCRITA: "Vistos etc. Considerando 

que o acusado informou não possuir condições financeiras para constituir 

advogado (fls. 295), nomeio a Dr.ª Lucimar Dias da Silva, inscrita na 

OAB/MT sob o nº 20.637-O, para patrocinar os interesses do acusado. 

Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno. Intime-se a advogada nomeada, para que, no prazo legal, 

apresente resposta à acusação. Cumpra-se com eficiência o necessário."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 12630 Nr: 901-55.2010.811.0027
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Severiano Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

Considerando que o acusado informou não possuir condições financeiras 

para constituir advogado (fls. 295), nomeio a Dr.ª Lucimar Dias da Silva, 

inscrita na OAB/MT sob o nº 20.637-O, para patrocinar os interesses do 

acusado. Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados em 

momento oportuno.

Intime-se a advogada nomeada, para que, no prazo legal, apresente 

resposta à acusação.

Cumpra-se com eficiência o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54298 Nr: 4158-44.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO PEREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54331 Nr: 4191-34.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T V Sandrin Restaurante ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54330 Nr: 4190-49.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUTERO JOAQUIM TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54344 Nr: 4204-33.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Cândido Marcolino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54387 Nr: 4251-07.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILIANS BATISTA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 657 de 806



ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54397 Nr: 4261-51.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELINDO TELPIZOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54413 Nr: 4277-05.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelina José de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54311 Nr: 4171-43.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serafim de Almeida Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54320 Nr: 4180-05.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54321 Nr: 4181-87.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMAO FERRAZ & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 658 de 806



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54327 Nr: 4187-94.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI V B B DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54294 Nr: 4154-07.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTINA INACIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54395 Nr: 4259-81.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZEILA MARTINS DO NASCIMENTO MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54339 Nr: 4199-11.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tionilio Vieira Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54365 Nr: 4228-61.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderly Márcia Carvalho,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54361 Nr: 4224-24.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Aimi
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54317 Nr: 4177-50.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA ARRUDA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54316 Nr: 4176-65.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHAFT ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54318 Nr: 4178-35.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvane Tunes Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54307 Nr: 4167-06.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO VILELA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54354 Nr: 4214-77.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 
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incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54379 Nr: 4243-30.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldemar Francisco Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54367 Nr: 4230-31.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanessa Farias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54291 Nr: 4151-52.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião do Vale Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54295 Nr: 4155-89.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO MARQUES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54381 Nr: 4245-97.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walfrido Ribeiro Borges & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.
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Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54402 Nr: 4266-73.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zulene Francisca da Silva Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54353 Nr: 4213-92.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ALVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54349 Nr: 4209-55.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR FRANCISCO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54362 Nr: 4225-09.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR CARVALHO DA LUZ - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54407 Nr: 4271-95.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enivaldo da Silva Paniago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54419 Nr: 4283-12.2017.811.0027
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V C VIEIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54421 Nr: 4285-79.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzia Melo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54420 Nr: 4284-94.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosinha Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 32541 Nr: 1079-96.2013.811.0027

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Oliveira de Mercedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 Ante o exposto, com fundamento nos 109, inciso VI e parágrafo único, 

110 e 112, inciso I, todos do Código Penal, JULGO EXTINTA A 

PRENTENÇÃO EXECUTÓRIA do reeducando Jair Oliveira de Mercedes, em 

face do reconhecimento da prescrição da pretensão executória estatal, 

subsistindo os efeitos secundários da condenação.Transitada em julgado, 

proceda-se às baixas devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o 

feito.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às Providências.Itiquira-MT, 15 de maio de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 5081 Nr: 792-17.2005.811.0027

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valtezer Nicolau Hunhoff

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro Ferreira Martins, Rosana Maria Maia de 

Barros Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deuzânia Marques Vilela Alves 

- OAB:5.177/B/MT, Jedinaldo Macena de Meneses - OAB:18642/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322, Maria Cristina Flores Figueiredo - OAB:4444, Roberley 

Rodrigues Ribeiro - OAB:3022

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 31017 Nr: 857-65.2012.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Dionízio Ribeiro, Osvaldo Cardoso 

Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kassio Barbosa da Silva - 

OAB:15562/MT, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono os autos a fim de intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, traga aos autos o valor atualizado da dívida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 7956 Nr: 186-18.2007.811.0027
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itacumbi Agricola e Pastoril Ltda, Taquari 

Participações S/A, Clarice Steinbruch, CFL Participações Ltda, Léo 

Steinbruch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Lima Mendes - 

OAB:313994 OAB/SP, JOSE ALEXANDRE AMARAL CARNEIRO - 

OAB:160186

 NÃO ACOLHO os embargos de declaração de fls. 506/514.Ademais, 

reconheço erro material constante no despacho de fls. 487, no trecho em 

que determina a expedição de carta precatória para o interrogatório dos 

réus residentes na comarca de São Paulo/SP, uma vez que a decisão de 

fls. 413 já havia indeferido a expedição de carta precatória para 

interrogatório deles na Comarca de São Paulo/SP e em audiência realizada 

às fls. 414 ocorreu à decretação da revelia dos réus, pois não 

compareceram a audiência de instrução e julgamento.Tendo ainda, a 

decisão de fls. 427 ratificado a decretação da revelia dos réus após um 

pedido de reconsideração feito, de modo que tal decisão deve permanecer 

incólume, uma vez que a justificativa dos réus para não comparecerem na 

audiência realizada neste juízo é totalmente descabida, eis que ao longo 

da instrução processual foram colhidos fartos elementos que demonstram 

ter os réus capacidades financeiras de se diligenciarem até esta comarca 

para serem interrogados, onde inclusive possuem negócios.De modo, que 

este juízo concedeu o direito de presença aos réus, não havendo em que 

se falar de cerceamento de defesa, pois eles próprios renunciaram seu 

direito ao não comparecer a audiência designada para ouvi-los.Contudo, 

verifico que o feito não comporta julgamento neste momento, eis que 

quando da apresentação dos memoriais finais pelas partes, ainda não 

tinha sido juntado aos autos o interrogatório das testemunhas de defesa 

Humberto Rubens Belleri Devoraes e Antonio Carlos Rodrigues, o que já 

fora feito, conforme se verifica na mídia digital de fls. 528.Deste modo, a 

fim de se garantir a ampla defesa dos réus, reabro o prazo sucessivo 

para as partes apresentarem suas alegações finais por 

escrito.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Itiquira-MT, 

15 de maio de 2018.Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 32221 Nr: 768-08.2013.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar Pereira Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PRISCILA CESCON ANTUNES - 

OAB:90433

 REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA de OSCAR PEREIRA XAVIER, 

impondo-lhe, porém, as seguintes medidas cautelares diversas da prisão, 

conforme o artigo 319, do Código de Processo Penal:Assim, imponho ao 

indiciado as seguintes medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 

do Código de Processo Penal):1) Comparecimento mensal no Juízo onde 

reside para informar e justificar suas atividades laborais e/ou 

educacionais;2) Proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos ou 

estabelecimentos congêneres, devendo os indiciados permanecer longe 

desses locais para evitar o risco de novas infrações;3) Recolhimento 

domiciliar no período noturno, inclusive nos dias de folga do trabalho;4) 

Proibição de ausentar-se da Comarca onde reside, por mais de 08 (oito) 

dias, sem prévio aviso e anuência deste juízo;5) Manter o seu endereço 

atualizado nos autos.Vale ressaltar, que a prisão preventiva do réu 

poderá ser novamente decretada caso haja o descumprimento de 

quaisquer dessas medidas, bem como o surgimento de fato que se amolde 

aos requisitos legais dessa medida extrema, conforme prevê, 

respectivamente, os artigos 312, parágrafo único e 316, ambos do Código 

de Processo Penal.Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA, para o imediato 

cumprimento, salvo se por outro motivo o acusado estiver 

preso.Cientifique-se o acusado das condições impostas. Ao cumprir o 

alvará de soltura deverá o Oficial de Justiça confirmar se o endereço 

indicado pelo indiciado é o mesmo que consta nos autos. Se divergente 

deverá o denunciado indicar o local de sua residência.Tendo sido 

localizado o réu, o processo e o curso do prazo prescricional voltam a fluir 

desde então, assim, determino o normal prosseguimento do feito, uma vez 

que o acusado constituiu advogado nos autos. Expeça-se Carta 

Precatória para a Comarca de Rio Vede/GO, para realização de audiência 

pra proposta de suspensão condicional do processo (fl. 149).Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às Providencias.De Pedra Preta-MT para 

Itiquira-MT, 14 de março de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 32221 Nr: 768-08.2013.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar Pereira Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PRISCILA CESCON ANTUNES - 

OAB:90433

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 25, da Lei 10.826/03, já que inexiste interesse da 

arma na persecução penal, haja vista que já foi realizado o laudo pericial.

Determino a intimação, por meio de edital com prazo de 10 (dez) dias, da 

parte interessada e eventual proprietário de boa fé para se manifestar, em 

05 (cinco dias), sobre o laudo pericial e quanto ao interesse na restituição 

da arma de fogo, conforme determina o artigo 1.479 da CNGC.

Decorrido o prazo sem manifestação, decreto desde já o perdimento da 

arma e munições, com encaminhamento ao Comando do Exército para 

destruição.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 16 de março de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42733 Nr: 323-82.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eulania Rodrigues da Silva, Raniery Ribeiro 

Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, RENATO GONÇALVES RAPOSO - OAB:9892

 Vistos etc.

Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio o Dr. Renato Gonçalves Raposo, inscrito na OAB/MT sob 

o nº 9.892-B, para patrocinar os interesses da acusada Eulânia Rodrigues 

da Silva. Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados em 

momento oportuno.

Intime-se o causídico nomeado, para que, no prazo legal, apresente as 

alegações finais.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 7120 Nr: 929-62.2006.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ildebrando Teixeira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CORREA DA SILVA - 

OAB:22655/O, FABIO BATISTA RODRIGUES - OAB:18453

 Vistos etc.

Citado, o réu apresentou resposta escrita por intermédio de advogado 

constituído.

Não estando presente nenhuma das hipóteses do artigo 397 do Código de 

Processo Penal, dou prosseguimento ao feito.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de novembro de 

2018, ás 13h30min.

 Intimem-se os réus, a Defesa, o Ministério Público, a vítima se houver, e a 

(s) testemunha (s) indicada (s) pela (s) parte (s), atentando-se quanto à 
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eventual expedição de cartas precatórias, caso alguma delas resida fora 

desta Comarca, cientificando às partes desta expedição.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43953 Nr: 850-34.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L R O da Rosa Comércio - ME, Salustiano 

Sebastião Gomes Lima, Vilma Teresa Ozinaga Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de ref. 41, haja vista que o juízo não se encontra seguro, 

uma vez que o bem penhorado possuí valor aproximado de cento e vinte 

mil reais (ref. 16), enquanto a execução já alcançou a monta de 

R$634.811,54 (seiscentos e trinta e quatro mil oitocentos e onze reais e 

cinquenta e quatro centavos), conforme se verifica no cálculo de ref. 42.

Tem-se ainda, que não fora concedido qualquer efeito suspensivo aos 

embargos em apenso.

Ademais, a executada alega que a execução está segura com a penhora 

de um imóvel residencial, motivo pelo qual pleiteou o efeito suspensivo dos 

embargos à execução em apenso, e ao mesmo tempo pugna pela 

desconstituição da penhora, por se tratar de bem de família, demonstrando 

claramente a fragilidade da penhora já feita.

Deste modo, intime-se a exequente para que requeira o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 09 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 37891 Nr: 596-95.2015.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto Bortolini, representante de Municipio 

de Itiquira/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAJUNIOR LIMA MARANHAO - 

OAB:6356

 Vistos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente, HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre 

as partes em ref. 70.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, parágrafo 3º do CPC.

Publique-se, registre-se, intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45971 Nr: 2021-26.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdSdMGSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELdA, EFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora on-line de valores depositados nas contas ou 

aplicações financeiras da parte devedora, como medida eficaz para 

garantir a satisfação do débito.

Segundo o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.

Assim, partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on-line se mostra totalmente viável.

Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira na forma 

requerida.

Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade 

do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.

Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o refiro prazo, 

intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

No caso de penhora negativa, intime-se o credor da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em no prazo de 10 (dez) dias indique bens 

passíveis de penhora no patrimônio da parte devedora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 09 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48655 Nr: 940-08.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FRANCISCO NETO, Fabiano Dalla Valle, 

Marciara Borges de Oliveira Dalla Valle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO KELLER NETO - 

OAB:20994/B

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Execução de título extrajudicial, ingressada pelo Banco do 

Brasil S/A em face de Fabiano Dalla Valle, Jose Francisco Neto e Marciara 

Borges de Oliveira Dalla Valle.

Em ref. 24 aportou petição de acordo das partes, as quais pugnaram por 

sua homologação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Satisfazendo as partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado pelas partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

O acordo se regerá nos exatos termos da petição de ref. 24.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se 

provisoriamente os presentes autos até o dia 01/07/2017, nos termos do 

artigo 922 do Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo supra, intime-se a exequente para que requeira o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 09 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46506 Nr: 2399-79.2016.811.0027
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joisley Rodrigues Ribeiro, Julcelino Velasco 

Ribeiro, Maria de Lurdes Rodrigues Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora on-line de valores depositados nas contas ou 

aplicações financeiras da parte devedora, como medida eficaz para 

garantir a satisfação do débito.

Segundo o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.

Assim, partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on-line se mostra totalmente viável.

Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira na forma 

requerida.

Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade 

do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.

Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o refiro prazo, 

intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

No caso de penhora negativa, intime-se o credor da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em no prazo de 10 (dez) dias indique bens 

passíveis de penhora no patrimônio da parte devedora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 09 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46516 Nr: 2405-86.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdSdMGSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVR, AVR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX ROECE ONASSIS - 

OAB:17933/O

 Com essas considerações, DEFIRO a busca de veículos em nome dos 

executados por meio do sistema RENAJUD, determinando o bloqueio, caso 

positivo.No mais, Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da 

indisponibilidade do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste 

pessoalmente, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as 

matérias de defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.Após, havendo manifestação do 

executado ou transcorrido o refiro prazo, intime-se a parte a exequente 

para se manifestar, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.Restando êxito na localização dos bens, expeça-se de 

imediato mandado de penhora e avaliação.Sendo infrutífera a busca de 

dados do executado, intime-se exequente para manifestar-se a respeito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo que entender de 

direito.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49366 Nr: 1279-64.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSM, AFMR, MDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora on-line de valores depositados nas contas ou 

aplicações financeiras da parte devedora, como medida eficaz para 

garantir a satisfação do débito.

Segundo o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.

Assim, partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on-line se mostra totalmente viável.

Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira na forma 

requerida.

Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade 

do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.

Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o refiro prazo, 

intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

No caso de penhora negativa, intime-se o credor da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em no prazo de 10 (dez) dias indique bens 

passíveis de penhora no patrimônio da parte devedora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 09 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40048 Nr: 1555-66.2015.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdSdMGSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMT&CLM, JMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:15562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora on-line de valores depositados nas contas ou 

aplicações financeiras da parte devedora, como medida eficaz para 

garantir a satisfação do débito.

Segundo o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.

Assim, partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on-line se mostra totalmente viável.

Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira na forma 

requerida.

Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade 

do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.

Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o refiro prazo, 

intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

No caso de penhora negativa, intime-se o credor da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em no prazo de 10 (dez) dias indique bens 

passíveis de penhora no patrimônio da parte devedora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Às providências.

Itiquira-MT, 09 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 36119 Nr: 1981-15.2014.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Girlene Helena Freires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Veras e Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VENICIUS DE 

MORAIS - OAB:7804

 Deste modo, tendo em vista que o requerido Jaime não entregou as 

chaves do imóvel voluntariamente, DEFIRO o pedido de busca e apreensão 

das chaves do “Salão da Serralheria”, a ser realizado na residência do Sr. 

Jaime Veras e Silva Junior, sito à Rua das Gralhas, quadra 12, Ouro 

Branco do Sul, no Município de Itiquira/MT, ou, no próprio endereço bem, 

caso lá se encontre aberto.Fica desde já autorizado o uso de força 

policial, caso assim seja necessário.Observem-se o disposto no §2º do 

artigo 536 do Código de Processo Civil, que determina que o cumprimento 

do mandado de busca e apreensão deverá ser cumprido por 02 (dois) 

oficiais de justiça, observando-se o disposto no art. 846, §1º ao 4º, se 

houver necessidade de arrombamento.Com relação ao pedido de 

execução de alimentos, considerando o vasto tempo decorrido do pedido 

até a presente data, remetam-se os autos a contadoria do juízo, para que 

atualize o débito alimentar do mês de março/2017 até a presente 

data.Após, cite e intime-se o devedor, para que no prazo de 03 (três) dias 

efetue o pagamento do débito, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo.Advertindo-o que o não pagamento dos valores 

correspondentes aos meses de março de 2017 em diante, que ainda não 

tenham sido pagas, acarretará com a decretação de sua prisão e 

protestação do título.Havendo pagamento, justificativa ou decorrido o 

prazo do pagamento, intime-se a parte exequente para se manifestar a 

respeito, requerendo o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Itiquira-MT, 09 

de maio de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50607 Nr: 1911-90.2017.811.0027

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: UARLA SAMARA GALDINO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andreia Maria Carpanini, EMERSON BONFANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLO MARK DE FREITAS - 

OAB:15143/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELLO MARK DE 

FREITAS - OAB:15143/O

 Vistos.

Tendo em vista a cota ministerial retro, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 12 de junho de 2018, às 13h15min, nos termos do 

art. 45 do ECA.

Intimem-se a requerente através de seu procurador, bem como os 

requeridos.

Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme dispõe o art. 455, do CPC.

A intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC.

 Notifique-se o Ministério Público e a Defesa.

As providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 34203 Nr: 1054-49.2014.811.0027

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cássio Fernando Lago Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tarcilio de Souza Amaral, Banco do Brasil S/A 

-Agência de Itiquira/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Alencar Soares de 

Oliveira - OAB:13809-A/MT, José Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença interposta por Cássio 

Fernando Lago Reis em desfavor do Banco do Brasil S/A e Tarcilio de 

Souza Amaral, todos devidamente qualificados nos autos.

Retifique a autuação, de modo a constar o nome como cumprimento de 

sentença, efetivando as demais alterações no Cartório Distribuidor.

Após, intime-se a parte executada na forma do artigo 513, §2º, do Código 

de Processo Civil, para efetuar pagamento do débito exequendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer na multa de 10% e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, do 

Código de Processo Civil.

Cientifique o executado que após o transcurso do prazo para o 

pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentar impugnação, observando as matérias de defesa 

elencadas no artigo 525 do CPC.

Decorrido o prazo supra, não efetuado o pagamento do débito, determino 

a expedição de mandado de penhora, para que seja penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a presente execução, tomando o 

Oficial de Justiça às cautelas devidas, para que não sejam penhorados 

bens de terceiros, consoante determina o art. 523, §3º, do Código de 

Processo Civil.

Oficie-se o Cartório de Registro de Imóveis informando o teor da sentença 

retro, que declarou nulo o contrato de arrendamento e a carta de 

anuência, registrado sob o n.º 2790, para que assim, tome as devidas 

providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 09 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41542 Nr: 2179-18.2015.811.0027

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, João Antonio Fagundes Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO APARECIDO JANJACOMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 701 do Código de Processo Civil, 

ACOLHO integralmente a pretensão deduzida na inicial e JULGO totalmente 

PROCEDENTE o pedido feito pelo autor, CONSTITUINDO, de pleno direito, o 

título executivo judicial no valor constate na inicial, CONVERTENDO o 

mandado inicial em mandado executivo.CONDENO a parte demandada ao 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do 

CPC. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41789 Nr: 2270-11.2015.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom Celular S/ A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS LOPES RAIMUNDO - 

OAB:15696/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 
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Barbosa - OAB:OAB/MT 13.254-A

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo patrono da requerida, 

visando suprir suposta contradição na sentença retro.

Alega, em apertada síntese, que houve contradição na referida sentença 

no que tange ao nome da requerida, onde constou como Brasil Telecom 

Celular S/A deveria ter constado OI S/A.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO. DECIDO.

Em que pese à parte requerida ter arguido contradição na sentença retro, 

verifico se tratar de mero erro material, motivo pelo qual entendo que o 

recurso deve ser ACOLHIDO.

Por tudo exposto, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, 

RECEBO os embargos de declaração em sua totalidade, ACOLHENDO-OS, 

para reconhecer o erro material contido na sentença retro, para fazer com 

que onde se lê “Brasil Telecom Celular S/A”, ler-se “OI S/A”.

Suprimido o erro material existente, cumpram-se as determinações da 

decisão retro.

Expeça-se o necessário.

Às providências

 Itiquira-MT, 09 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42587 Nr: 239-81.2016.811.0027

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Ferreira Carvalho Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILLIPE MARCHIORI DE 

OLIVEIRA - OAB:20726/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Apresentada a proposta de honorários, e com a indicação da data da 

perícia, intime-se o Ministério Público, o proprietário e/ou posseiros do 

imóvel, o requerente e seus assistentes técnicos cientificando-os desta, 

bem como para que junte aos autos seus quesitos.Cientifique-o dos 

quesitos já apresentados pela parte requerente.A seguir intime-se o Perito 

para a apresentar o laudo em Cartório, no prazo de 30 (trinta) dias.Os 

pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum prazo 

de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do 

laudo.Depositado o laudo em Cartório, intimem-se as partes para que 

sobre ele se manifestem no prazo sucessivo de cinco (05) dias, primeiro a 

parte requerente, após terceiros interessados e por fim, o Ministério 

Público.Este juízo desde já, formula os seguintes quesitos para a perícia a 

ser realizada:1)A pesquisa irá causar impacto ambiental? Se sim, discorra 

sobre os impactos que serão causados.2)Qual a renda aproximada a ser 

obtida com a pesquisa?3)Quais os danos e prejuízos serão causados por 

conta da pesquisa? Quantificando o valor aproximado dos danos e 

prejuízos eventualmente causados em moeda corrente nacional.4)O perito 

notou algo relevante a ser dito que não fora abordado nos quesitos?

Disponibilize ao Sr. perito, toda e qualquer documentação constante nos 

autos que julgar necessário.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Itiquira-MT, 09 de maio de 

2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53262 Nr: 3336-55.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Aparecido Souza Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLEILA CONCEIÇÃO BEZERRA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, designo audiência para tentativa de 

Conciliação, que será presidida pela Conciliadora do Juízo, para o dia 

02/08/2018, às 15h20min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53262 Nr: 3336-55.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Aparecido Souza Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLEILA CONCEIÇÃO BEZERRA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – CONCEDO a guarda provisória da menor Maria Eduarda Bezerra 

Oliveira em favor de seu genitor Sr. José Aparecido Souza Oliveira, sem 

prejuízo de revogação a qualquer tempo, conforme o comando do art. 35 

do Estatuto da Criança e do Adolescente.Expeça-se o competente termo 

de guarda provisória do menor em favor do requerente.II – Designe-se 

data para realização da audiência de conciliação, conforme pauta da 

Conciliadora Judicial desta Comarca.III – Cite-se a parte requerida (CPC, 

art. 247, I), com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que 

compareça à audiência de conciliação (art. 695, § 2º, do CPC), sendo que 

no mandado deverão ser consignadas as seguintes observações:a) 

conterá apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º, do CPC);b) que a 

ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) que na audiência as 

partes deverão estar acompanhadas de advogado/defensor público (art. 

695, § 4º, do CPC).d) caso não haja acordo entre as partes na audiência, 

passa-se a incidir as normas do procedimento comum, podendo a parte 

requerida apresentar contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da realização da audiência ou do protocolo do pedido de 

cancelamento apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 

do Código de Processo Civil.Intimem-se.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43395 Nr: 601-83.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edigar Aparecido da Silva Lemes Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PEREIRA CAMPOS 

FILHO - OAB:12071

 DELIBERAÇÕES

Vistos etc. Homologo os pedidos de desistência das testemunhas Zirlei 

Moreno, Gleidson Leite de Sales e Rodrigo Coiado Raysaro. Abre-se vista 

dos autos ao Ministério Público e a defesa, sucessivamente, para 

apresentar os memoriais finais no prazo legal. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 12092 Nr: 367-14.2010.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana do Nascimento Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Eduardo Turra 

Chavarelli - OAB:11156/MT, Claudinez da Silva Pinto Junior - 

OAB:8143-A/MT, REMI CRUZ BORGES - OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM REITERAÇÃO: Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 

056/2007-CGJ, que dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos 

senhores gestores das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, 

impulsiono estes autos para intimar a parte Requerente, na pessoa de seu 

advogado constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 
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manifeste-se informando dados bancários (Banco, agência, conta 

corrente ou poupança, titular e CPF), a fim de possibilitar a expedição de 

alvará de levantamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 38441 Nr: 826-40.2015.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Mattei, Helena Mattei, Gilmar Antonio 

Mattei, Sérgio Luiz Mattei, RAQUEL BECKER DE OLIVEIRA MATTEI, 

GOIACY MOURA PANIAGO MATTEI, Jair Mattei, Gérson Mattei

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:240943

 Vistos, etc.

Nos termos da certidão de fl. 1122, INTIME-SE o Dr. Robson Castro 

Miranda para que, no prazo de 10 (dez) dias informe se efetuou ou não a 

distribuição da Carta Precatória.

Decorrido o prazo, sem a devida manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 35594 Nr: 1751-70.2014.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Itiquira/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616, SIDRIANA GIACOMOLLI VELASCO - OAB:6216

 Vistos etc.

Analisando os autos, observo que o médico nomeado Dr. Anaídes Cabral 

de Freitas, informou que encontra-se impossibilitado de realizar a pericia, 

tendo em vista que é funcionário público estadual. Sendo assim, nomeio o 

Dr. Marcus José Pieroni, CRM 1175-MT, lotado na cidade de 

Rondonópolis/MT (Rua Acyr Rezende S Silva, 2074, Vila Birigui), para 

realizar a perícia na requisitada, nos termos da decisão de fls. 229.

Intimem-se.

 Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 39282 Nr: 1222-17.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Letícia Silva de Lima Suzana 

- OAB:11.709/MT

 Vistos etc.

RECEBO o recurso de apelação interposto pelo réu Antônio Carlos da 

Silva, eis que tempestivo.

Considerando que as razões recursais, bem como as contrarrazões já 

foram apresentadas pelas partes, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça, para apreciação do recurso interposto, com as 

nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 44357 Nr: 1025-28.2016.811.0027

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE 

o pedido consubstanciado na presente ação de alimentos, para condenar 

Robson Correa dos Santos, já qualificado nos autos, a pagar a quantia de 

30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, valor atualmente 

equivalente a R$ 281,10 (duzentos e oitenta e um reais e dez centavos) a 

título de alimentos em favor de Sandryane Pinheiro dos Santos, bem como 

50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias. Por 

consequência, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

base no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.Os alimentos 

deverão ser pagos até o dia 10 (dez) de cada mês, e depositados em 

conta bancária de titularidade da genitora da requerente, qual seja, conta 

poupança nº 267244, agência 0809, Banco Sicredi.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Expeça-se Carta Precatória, a fim de que o requerido seja 

devidamente intimado da presente sentença, assim como para que 

imediatamente possa cumpri-la.Sem custas.Ciência ao Ministério 

Público.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 55378 Nr: 348-27.2018.811.0027

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SJLDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 178, II, do Código de Processo Civil, abra-se vistas 

dos autos ao Ministério Público para que manifeste o que entender de 

direito.

Após, volte-me os autos conclusos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6539 Nr: 360-61.2006.811.0027

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laércio Antonio dos Santos Pelicione

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136, Laércio Antônio dos Santos Pellicioni - 

OAB:4288

 Prezado Senhor Laércio Antônio dos Santos Pelicione, por determinação 

do MM. Juiz de Direito da Comarca de Itiquira-MT. Dr. Márcio Rogério 

Martins, fica Vossa Senhoria INTIMADO, para que efetue o pagamento de 

30 dias multas, sendo a multa no montante de um trigésimo do salário 

mínimo, equivalente a R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois), que atualizado 

ficou num total de R$ 885,63 (oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta 

e três centavos), no prazo de 10 (dez) dias. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - 

PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo 

e CPF do pagante. O sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá encaminhar a guia (PAGA) aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento do Fórum da Comarca de 

Itiquira/MT, para devidas providências e arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6539 Nr: 360-61.2006.811.0027

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laércio Antonio dos Santos Pelicione

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136, Laércio Antônio dos Santos Pellicioni - 

OAB:4288

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue , no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

611,51, (seiscentos e onze reais e cinquenta e um centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 204/208. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 476,54 (quatrocentos e setenta 

e seis reais e cinquenta e quatro centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 134,97 (cento e trinta e quatro reais e noventa e sete 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - 

PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá encaminhar a guia (PAGA) ao Fórum 

da Comarca de Itiquira/MT aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para as devidas providências e arquivamento.

Comarca de Jauru

Diretoria do Fórum

Edital

PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIO DE NÍVEL 

SUPERIOR DA COMARCA DE JAURU – PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

EDITAL N.º 04/2018/DF

A Excelentíssima Senhora Doutora Angela Maria Janczeski Góes, Juíza de 

Direito e Diretora do Foro da Comarca de Jauru, no uso de suas 

atribuições legais e, considerando a autorização, com o objetivo de 

oportunizar o estágio de estudantes de nível superior, aliado à 

necessidade de auxílio na prestação jurisdicional, autorizou, em 21 de 

março de 2018, esta Comarca a proceder a realização de Processo 

Seletivo de cadastro reserva para recrutamento de Estagiários de nível 

superior, mediante as condições estabelecidas no Edital nº 

014/2012/GSCP.

Considerando o baixo número de inscrições realizadas.

RESOLVE:

PRORROGAR o período de inscrições para o Processo Seletivo de 

Recrutamento de Cadastro Reserva de Estagiários de NÍVEL SUPERIOR EM 

DIREITO da Comarca de Jauru/MT, pelo prazo de 10 dias, a partir desta 

data.

Jauru-MT, 16 de maio de 2018.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33496 Nr: 767-26.2014.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON CORREIA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor da decisão de fls. 59 dos autos, DECIDI no processo 

apenso.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Jauru/MT, 02 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 1867 Nr: 133-50.2002.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Lúcia de Freitas Alvarez, Oswaldo Alvarez de 

Campos Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Zélia de Barros, Gerci Gomes de 

Miranda, Oscalina Marques de Miranda, Maria Aparecida de Lana, Carlos 

Alberto de Lanas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lúcia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT 8.311, Oswaldo Alvarez de Campos Junior - OAB:3.560-A, 

Oswaldo Alvarez de Campos Junior - OAB:6.702/MT, Uemerson 

Alves Ferreira - OAB:OAB/MT 14866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almerindo dos Santos Neto 

- OAB:3.910, Oswaldo Alvarez de Campos Junior - OAB:6.702/MT

 (...) Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do valor, 

entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, "c" anterior.Frustrado integral 

ou parcialmente o bloqueio de valores, DETERMINO a intimação da parte 

exequente, através de seus advogados, via DJE para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, promova o andamento do feito requerendo o que entender 

pertinente.Desde logo, DETERMINO que os protocolos referentes aos 

procedimentos eletrônicos, rubricados e assinados por mim, sejam 

anexados à presente decisão, remetendo-se os autos na sequência à 

Secretaria, para observância das determinações acima.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Jauru/MT, 02 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48398 Nr: 1091-74.2018.811.0047

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com base nos artigos 3º e seguintes do Dec. Lei 911/69 e 

alterações inseridas pela Lei 10.931/04, defiro a liminar 

pleiteada.Expeça-se mandado de busca e apreensão, devendo o Sr. 

Oficial de Justiça apreender o veículo, Marca TOYOTA, modelo COROLLA 

XEI18, FLEX, chassi n.º 9BRBB48E7A5122460, ano de fabricação 2010 e 

modelo 2010, cor PRETA, placa HTT2007, renavam 00195838211, onde 

quer que o encontre e depositá-lo em mãos do representante legal do 

requerente, ou de quem este venha a indicar, o qual deverá guardá-lo, até 

ulterior decisão judicial, cabendo ao mesmo arcar com as eventuais 

despesas.(...) CITE-SE a parte Requerida para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º 

e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar 

defesa em 15 (quinze) dias, tudo a contar da execução da 

liminar.Consigno que, para reaver o bem apreendido, o requerido deverá 

realizar o pagamento da integralidade da dívida, efetuando depósito judicial 

suficiente para contemplar as parcelas vencidas e as vincendas.O 

mandado poderá ser cumprido com os benefícios do § 2º, artigo 212, do 

CPC e, se necessário, mediante certidão do oficial de justiça, fica desde já 

autorizada a solicitação de auxílio policial para efetivo cumprimento da 

medida.Certifique-se o pagamento das diligências do Oficial de Justiça, se 

necessário. Intime-se a parte requerente para que efetue o pagamento, no 

prazo de 05 (cinco) dias.Deixo, neste momento, de designar audiência de 

conciliação em razão do exposto pelo requerente na inicial, informando a 

desinteresse na solenidade, em virtude das tentativas frustradas de 

composição com o requerido pelas vias extrajudiciais.Atente-se a 

secretaria para que as publicações judiciais sejam efetuadas, 

exclusivamente, no nome dos advogados subscritores da inicial, conforme 

requerido.Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 15 de maio de 

2018.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010076-61.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:
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JOVENILA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES OAB - DF0025714A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

8010076-61.2016.8.11.0047. REQUERENTE: JOVENILA DE JESUS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Considerando o retorno dos 

autos da Turma Recursal Única, DETERMINO a intimação das partes, 

através de seus advogados, via DJE, para que fiquem cientes do seu 

retorno da instância superior, bem como para que se manifestem 

requerendo o que entender pertinente, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de arquivamento. Apresentada manifestação, REMETAM-ME os 

autos conclusos para deliberação. Decorrido o prazo in albis, fato que 

deverá ser certificado nos autos, REMETAM os autos ao arquivo com as 

baixas e cautelas de estilo. CUMPRA-SE, às providências. Jauru/MT, 15 de 

maio de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000042-78.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SOUZA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY BERTUCCI OAB - MT0004319S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE POCONE S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000042-78.2018.8.11.0047. REQUERENTE: ANDERSON SOUZA RIBEIRO 

REQUERIDO: AGUAS DE POCONÉ S.A. Vistos Versam os autos sobre 

RECLAMAÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM 

PEDIDOS DE INDENIZAÇAO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS c/c 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por ANDERSON 

SOUZA RIBEIRO, em face de ÁGUAS DE POCONÉ, ambos qualificados na 

exordial. Em síntese, a reclamante aduz que, em razão de ter estabelecido 

domicilio a cidade de Jauru/MT, em dezembro de 2017 solicitou o 

desligamento/fornecimento de água junto a reclamada, contudo, foram 

geradas 04 faturas no ano corrente, com valores desproporcionais, 

absurdo e indevidos. Pleiteou, em sede de tutela antecipada, que seja 

determinado à reclamada, que suspenda as cobranças das faturas de 

consumo sobre o medidor (desligado) da matrícula nº 298131-9, relativos 

aos meses 03/2018, no valor de R$ 750,73 e 04/2018, no valor de R$ 

20,81, bem como para coibir a reclamada que envie o nome do reclamante 

para os órgãos de restrição de crédito SCPC/SERASA. É o relatório. 

Fundamento e decido. RECEBO a inicial, uma vez que preenche os 

requisitos do art. 3º e não incidem as hipóteses do art. 3º, § 2º, ambos da 

Lei 9.099/95. Da aplicação do CDC. Antes da analise da liminar, faz-se 

necessário ressaltar que deve ser aplicado o Código de Defesa do 

Consumidor “in casu”. Com fundamento nos arts. 2º e 3º da Lei 8.078/90, 

tem-se que o caso em tela trata de relação de consumo já que a parte 

reclamante e a parte reclamada se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor, respectivamente. Ante a aplicabilidade do CDC, 

deve ser invertido o ônus da prova, já que a hipossuficiência técnica e 

financeira da parte autora é presumida. É válido salientar que a inversão 

do ônus da prova é matéria de instrução, que em nada prejudica o direito 

do consumidor e, ainda, garante o devido processo legal, a ampla defesa, 

o contraditório e a isonomia, que deve valer tanto para a parte 

hipossuficiente quanto para o fornecedor, motivo pelo qual pode ser 

aplicada em qualquer fase do processo. Passo à análise da antecipação 

da tutela pleiteada. Inicialmente, acrescenta-se que é perfeitamente 

compatível a tutela provisória de urgência (cautelar ou antecipatória) nas 

ações que tramitam pelos Juizados Especiais Cíveis (Enunciado 26 do 

FONAJE), desde que presentes, naturalmente, os requisitos previstos no 

art. 300 do CPC. Fixada essa importante premissa processual, calha 

analisar se estão presentes os requisitos autorizativos para a concessão 

da mesma no que concerne à hipótese sub judice. Nessa esteira, o art. 

300 do Estatuto Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de 

Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A 

tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). 

Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a 

demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida 

como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano 

ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final 

que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como 

“periculum in mora”) (art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da 

antecipação de tutela é necessária à existência da probabilidade do 

direito, bem como a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao 

resultado do processo e ausência de perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Pelo que se observa da petição inicial e dos 

documentos que a acompanham, há certa plausibilidade nas alegações do 

reclamante, eis que demonstrou através de contrato aluguel e outros 

documentos que está residindo nesta cidade e Comarca de Jauru/MT, 

desde dezembro de 2017, exercendo atividades no Banco Bradesco. 

Depreende-se das faturas acostadas aos autos que houve uma drástica 

alteração no consumo médio da parte reclamante. Em que pese não ter 

sido aportado aos autos o comprovante de solicitação de desligamento, há 

veracidade nas alegações, corroboradas pelas fotografias juntadas ao 

feito, demonstrando que o hidrômetro estava lacrado com fita da empresa 

reclamada. Ademais, a jurisprudência tem se manifestado da 

desnecessidade da produção da prova negativa, ou seja, no caso 

vertente não seria razoável exigir da parte autora prova, notadamente por 

se tratar de relação consumerista. Quando ao perigo do dano irreparável 

ou de difícil reparação, encontra-se presente no fato de haver indícios de 

cobranças de faturas indevidas. O perigo da demora exsurge da urgência 

do provimento jurisdicional pleiteado, posto que a parte reclamante teve 

direito lesado e permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos em decorrência da conduta do requerido que, nesta 

conjectura, criará mais embaraços, cabendo destacar que a delonga na 

entrega da medida postulada poderá acarretar segundo dito alhures, 

prejuízos de ordem financeira àquele. Convém asseverar que o 

provimento urgente pretendido, por outro lado, tem caráter reversível (art. 

300, § 3º, CPC), cuidando-se, como se vê, de mero pedido de suspensão 

da cobrança das parcelas tidas como indevidas e abstenção de inclusão 

do nome do reclamado nos sistemas de proteção ao crédito, SPC e 

SERASA, o que poderá perfeitamente ser alterado com a prolação da 

sentença de mérito, sem grande prejuízo para o polo passivo da demanda. 

Estão presentes, portanto, os três requisitos da tutela provisória de 

urgência, quais sejam, (a) a probabilidade de direito, (b) o risco ao 

resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC) e (c) a necessária 

reversibilidade do provimento (CPC 300 § 3º). Diante do exposto, 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos 

efeitos da tutela de urgência, para determinar que a reclamada ÁGUAS DE 

POCONÉ, SUSPENDA a cobrança das faturas discutidas na presente 

demanda, referente aos meses 03/18 e 04/18, da unidade 

consumidora/matricula nº 298131-9, hidrômetro Y15S404652, bem como 

se ABSTENHA de incluir o nome do reclamante - ANDERSON SOUZA 

RIBEIRO - nos cadastros de inadimplentes (SPC e SERASA ou protesto), 

em relação aos débitos ora discutidos, até decisão final, sob pena de 

incorrer em multa diária em caso de descumprimento, que fixo no valor de 

R$ 300,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais), a serem revertidos em favor da parte reclamante. Fixadas essas 

premissas, determino que: 1- Designe-se AUDIÊNCIA de conciliação, de 

acordo com a pauta do Juizado Especial; 2- CITE-SE e INTIME-SE a parte 
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ré, para cumprir a liminar no prazo estipulado sob pena de multa no valor 

acima fixado, bem como para comparecer a audiência a ser designada, 

devendo constar a advertência de que, em caso de não comparecimento, 

considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais e será proferido 

julgamento de plano (artigo 18, § 1º, da Lei 9.099/95); 3- CIENTIFIQUE-SE a 

parte ré que a contestação poderá ser apresentada, em até 05 (cinco) 

dias após a audiência de conciliação; 4- INTIME-SE a parte autora para 

comparecer ao ato designado, sendo advertida que o não comparecimento 

acarretará a extinção do feito sem resolução do mérito e o consequente 

arquivamento, nos termos da Lei 9.099/95; 5 - Deverão as partes 

manifestar a pretensão de produzir provas orais em audiência de 

instrução, de forma justificada, arrolando, desde já, testemunhas. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Jauru/MT, 15 de maio de 2018. 

Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010150-18.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIÃO RAPOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

8010150-18.2016.8.11.0047. REQUERENTE: RAIMUNDO DA SILVA 

REQUERIDO: SEBASTIÃO RAPOSO Vistos. Dispensado o relatório, tendo 

em vista o disposto no artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Compulsando os autos, verifica-se que a exequente informou que não tem 

mais interesse no prosseguimento do feito, conforme certificado no id nº. 

13158047. Com efeito, reza a norma transcrita no art. 775 do CPC que: 

“Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de 

apenas alguma medida executiva. Parágrafo único. Na desistência da 

execução, observar-se-á o seguinte: I - serão extintos a impugnação e os 

embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o 

exequente as custas processuais e os honorários advocatícios; II - nos 

demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou 

do embargante. No caso, vê-se que a presente execução ainda não foi 

embargada, de modo que a desistência da execução por parte do 

exequente pode se dar independentemente da anuência do executado, o 

que se justifica em razão da incidência do princípio da livre disponibilidade 

da execução. Diante desse quadro, havendo manifestação expressa de 

desistência da ação, a sua homologação é medida que se impõe. Isso 

posto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO a desistência da ação de execução, extinguindo o processo 

sem resolução do mérito. Sem custas ou honorários, conforme preceitua o 

artigo 55, da Lei 9.99/95. Após, proceda-se ao arquivamento do feito, com 

baixa na distribuição, mediante as formalidades legais. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Jauru/MT, 12 de maio de 2018. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010058-74.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MIGUEL DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE MONTE SINAI - ES 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

8010058-74.2015.8.11.0047. EXEQUENTE: ANTONIO MIGUEL DA SILVA 

EXECUTADO: CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE MONTE 

SINAI - ES Vistos. Considerando que a presente ação visava unicamente à 

obrigação de fazer consistente na remessa de cópia Escritura Pública de 

compra e venda, lavrada pelo cartório do distrito de Vila Monte Sinai, 

LIVRO nº 05, fls. 33, em 30/06/1989, o que foi devidamente atendido pelo 

executado consoante AR e os respectivos documentos acostado no id nº 

5387336 e documentos carreados no id nº 10664293, indefiro o pedido 

formulado no id nº 11981549 e, diante da integral satisfação da obrigação, 

julgo EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos do art. 924, II, do Código de 

Processo Civil. Sem custas ou honorários, conforme preceitua o artigo 55, 

da Lei 9.99/95. Após, proceda-se ao arquivamento do feito, com baixa na 

distribuição, mediante as formalidades legais. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Jauru/MT, 12 de maio de 2018. Angela Maria Janczeski Góes 

Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 8992 Nr: 38-70.2009.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUSSI & RUSSI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 “3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na presente IMPUGNAÇÃO feita pelo MUNICÍPIO DE 

JUSCIMEIRA - MT em face de RUSSI & RUSSI LTDA, conforme 

fundamentação supra, motivo pelo qual homologo, desde já, o cálculo 

apresentado às fls. 530 , com relação ao valor principal, mantendo os 

honorários advocatícios conforme o fixado na sentença de mérito e, por 

corolário, determino que se aguarde o decurso do prazo para interposição 

de eventual recurso, certificando o trânsito em julgado quando 

transcorrido aquele “in albis”, mediante certidão detalhada e posterior 

expedição da RPV e/ou precatório, conforme o caso.”Considerando não 

comprovado o manifesto caráter protelatório, deixo de condenar o 

embargante na multa prevista no artigo 1026, parágrafo segundo, do Novo 

Código de Processo Civil.Publique -se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43163 Nr: 867-36.2018.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE NICANOR LEOPOLDO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO LEOPOLDO NUNES, MARTA DE 

QUEIROZ NUNES, CLEUSA AUGUSTIN, ROSANGELA PERERIRA ALENCAR 

UMEKAWA, SILMARA MATOS NUNES, CELIA NUNES HEODERICH, SELMA 

NUNES BACAN, SILVANA APARECIDA NUNES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JÚNIOR - 

OAB:3076-A, SIMONE FENGLER SPIERING - OAB:11920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Já que atendidos os requisitos do artigo 260 do novo Código de 

Processo Civil, cumpra-se, na forma deprecada, servindo a cópia da 

precatória de mandado.

2. Após, devolva-se, com os cumprimentos deste juízo, baixas e 

anotações de estilo.

3. Comunique-se o juízo deprecante.

Juscimeira-MT, 27 de abril de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 23095 Nr: 1151-20.2013.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO GONÇALVES DOS SANTOS, GISELE ROSA 

DA SILVA, GUSTAVO PANIAGO SANTIN, DIONE PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO PANIAGO SANTIN, DIONE 

PORTELA, REINALDO GONÇALVES DOS SANTOS, GISELE ROSA DA 
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SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666, DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:MT-12223, MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - 

OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469, EDVANIA OLIMPIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT18460/O, JOSEANE M. ALVIM PARMIGIANI - 

OAB:OAN/MT18564/, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:MT-12223

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

manifestar o que de direito, quanto a certidão do Oficial de Justiça de fls. 

350/verso, no prazo legal.

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62060 Nr: 751-17.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARACAJU MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Bloqueio de bens infrutífero. Intime-se o exequente para requerer o que 

entender de direito no prazo de 10 dias sob pena de extinção da 

execução.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 15 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 41292 Nr: 217-20.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS GOSKI 

LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVELLOS FERNANDES - 

OAB:2448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cite-se o executado nos endereços encontrados.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 15 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 7491 Nr: 1115-33.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:2.606 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Consoante ao petitório à (fl. 145), defiro o requerimento.

EFETIVE-SE o bloqueio nas contas dos executados através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o do valor atualizado da dívida. 

JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio com 

sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do item 2.19.5.1 da CNGC.

Se a penhora online for realizada com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada, para apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica 

desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser 

postulada pela parte Credora que deverá ser INTIMADA para se 

manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso a penhora online reste infrutífera, INTIME-SE a parte Exequente para 

pugnar o que entender de direito para o andamento do feito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob as penas da lei.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 15 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 41346 Nr: 99-44.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J B BORIN MADEIRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVELLOS FERNANDES - 

OAB:2448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

À Secretaria para que cumpre a decisão anterior.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 15 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46351 Nr: 119-30.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT, FAUSTO NOBRES DA SILVA - OAB:5327-A/MT, 

REGINALDO ALVES - OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546

 Ex Positis, e por tudo mais que consta nos autos, REJEITO o presente 

incidente de Exceção de Pré-Executividade, para determinar o 

prosseguimento da ação executiva até a satisfação do crédito.Assim 

DEFIRO o pedido de PENHORA do Imóvel indicado à (quadra 209, lote 01 – 

Bairro Jardim Imperial), nos termos do artigo 11, inciso IV e art. 13, ambos 

da Lei 6830/80, desde que desembaraçado de qualquer ônus.1.Que o Sr. 

Oficial de Justiça PROCEDA à PENHORA e AVALIAÇÃO do bem imóvel 

descrito na decisão, podendo ser encontrado no endereço informado à fl. 

76, INTIMANDO-SE as partes executadas e sua(seu) cônjuge, se 

casado(a) for, acerca da penhora realizada, para os devidos fins.2.Após, 

INTIME-SE a parte exequente para que tome a providência constante do 

art. 844 do Código de Processo Civil, devendo providenciar a JUNTADA 

aos autos do comprovante da medida.3.Efetivada a penhora, INTIMEM-SE 

as partes executadas e seu cônjuge, nos termos dos artigos 841 e 842 do 

Código de Processo Civil.4.Caso não haja manifestação, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte exequente para pugnar o que entender de direito para o 

andamento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário.Marcelândia/MT, 15 de maio de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46041 Nr: 1786-85.2008.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO DO OURO MADEIRAS LTDA - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição Trata-se de exceção de pré-executividade oposta 

por RIO DO OURO MADEIRAS LTDA - ME em face da FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL (fls. 56/68), onde o Excipiente alega nulidade da execução 

decorrente da invalidade da citação via edital, erro formal da Certidão de 

Divida Ativa (CDA), bem como a Prescrição do crédito exequendo.Pugna 

pela decretação da inexigibilidade do título executado pela nulidade da 

CDA ou pela prescrição do crédito tributário.Intimado, o Excepto 

manifestou às fls. 69/91 e juntou documentos (fl. 92), sustentando 

improcedência dos pedidos, haja vista a legalidade da citação edilícia e 

inocorrência da prescrição alegada, e, ao final, pugna pelo 

prosseguimento da execução. É a síntese do necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO.Consoante ao que consta nos autos, a jurisprudência já firmou 

entendimento no sentido de que a aferição da prescrição relativa à 

execução de multas de natureza administrativa deve ser feita com 

fundamento no artigo 1º do Decreto 20.910/32.Art. 1º - As dividas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a fazenda Federal, Estadual ou Municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 

do ato ou fato do qual se originarem.PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. LEI 

6.830/80. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS. MULTA 

ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. 

APLICAÇÃO DO ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/32. SÚMULA 83/STJ. 1. 

(...) Determino prosseguimento, razão pela qual deixo de condenar a parte 

Excipiente nas custas processuais e honorárias advocatícias, dado o 

prosseguimento da ação de execução fiscal.Exaurido o prazo para 

eventual recurso, INTIME-SE a Exequente para que, no prazo de 20 dias, 

juntar aos autos cálculo atualizado.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Marcelândia/MT, 15 de maio de 2018.Rafael 

Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66106 Nr: 803-42.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTÔNIO - 

OAB:12.613/B

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 52/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas a Defesa, para que no prazo de 

10(dez) dias, apresente Alegações Finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63787 Nr: 817-60.2014.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PAULO SILVA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER SOARES AZEVEDO - 

OAB:19610/0

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 52/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas a Defesa, para que no prazo de 

10(dez) dias, apresente Alegações Finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64262 Nr: 1188-24.2014.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GOIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Bloqueio de bens infrutífero. Determino o desbloqueio do valor irrisório.

À Secretaria para que cumpra a decisão anterior.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 15 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70693 Nr: 1635-41.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. PINHEIRO DA COSTA COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS - ME, ACRIONICE PINHEIRO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas ao Requerente para que, no prazo 

de 10(dez)dias, se manifeste sobre a Certidão de Oficial de Justiça de fls. 

36.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 35159 Nr: 37-38.2005.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL CRISTINA ANTUNES PINHEIRO, IZABEL 

CRISTINA ANTUNES PINHEIRO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Lermen Bedin - 

OAB:10.937-MT, Irineu Roveda Junior - OAB:5688-A/MT, JEAN 

CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, Ziláudio Luiz Pereira - 

OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos de Moraes de Jesus 

- OAB:9.479- MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas ao Requerente para que, no prazo 

de 10(dez)dias, se manifeste sobre a decisão de fls. 137.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 32145 Nr: 2036-89.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AG, GLG, SPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:5871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:MT 6908-A, MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Autor para que no prazo de 10 (dez) 

dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de 

R$ 20,00 (vinte reais), acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu SERVIÇOS na barra superior, 

escolhendo a opção GUIAS que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, onde o usuário selecionará Emissão de Guia de 

Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62195 Nr: 1775-89.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: URBANIZADORA E AGROPECUÁRIA SANTO ANTONIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUCAS DE SOUZA, ELZA PEREIRA DE 
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SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA TONET - OAB:35922, 

ANTONIO CARLOS GUIMARAES WISZKA - OAB:2493/RO, JOSÉ CID 

CAMPÊLO - OAB:1.897PR, Santino Ruchinski - OAB:OAB/PR 606-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Autor para que no prazo de 10 (dez) 

dias efetue o pagamento das de fls 181.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60802 Nr: 777-49.2012.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHOFFEN & SHOFFEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEI LIESENFELD RAUBER, REJANE CRISTINA 

ANDERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

Eduardo Antunes Segato - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente/Exequente para que no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60651 Nr: 615-54.2012.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES DO COUTO INÁCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante da concordância manifestada pelo requerido às fls. 289, quanto 

aos honorários arbitrado em 10% sobre o valor da causa (fls. 284/285), 

EXPEÇA-SE a RPV respectiva, observado os critérios legais.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 15 de maio de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 42485 Nr: 2636-13.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANA GOMES ALEXANDRE, RGdS, RGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL PAULINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 -SENTENÇA-

Visto em correição.

Trata-se de ação de execução de alimentos, perpetrado pela CRISTIANA 

GOMES ALEXANDRE, em face do executado MANOEL PAULINO DA 

SILVA.

Foi determinado à (fl. 56) a intimação pessoal da parte autora para dar 

regular andamento no feito, ademais, foi intimado por meio de seus 

patronos via DJE conforme consta na certidão de (fl. 57) e se manteve 

inerte até o presente momento, conforme certidão de decurso de prazo de 

fl. 58.

Tendo em vista a certidão de (fl. 60), afirma que a autora se mudou para 

Cidade de Sinop/MT, após, foi determinada a sua intimação por carta 

precatória para dar impulso no processo, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito, a qual não obteve êxito (fl. 64), verifico assim, que a 

extinção do processo é medida de rigor, considerando que a exequente 

não foi encontrada no endereço que passou ao Juízo e, informado o seu 

novo endereço, também não foi encontrado nele.

Ademais, DECLARO EXTINTA a presente demanda, o que faço com 

fundamento no artigo art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil (Lei nº. 

13.105/15).

 Sem custas.

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Marcelândia/MT, 15 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47891 Nr: 1670-45.2009.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIÂNGULO PISOS E PAINÉS LTDA., INDÚSTRIA DE 

COMPENSADOS TRIÂNGULO LTDA., DOUGLAS ANTONIO GRANEMANN 

DE SOUZA, CARLOS ALBERTO BARBOSA PORSCH, ZULEMA MAURÍLIA 

BARBOSA PORSCH, INDÚSTRIA DE MADEIRAS TRIÂNGULO O MATO 

GROSSO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS 

S/A, JOSÉ LEONEL FRANCO, MERCEDES ABEGÃO FRANCO, ALTAYR 

CYRO GUBERT, IVONE ZENI GUBERT, JOÃO FRANCISCO PINTO, 

CAPISTRANO FELIX DA COSTA, GONÇALO DE MORAIS DIAS, JUVENAL 

SOUZA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos M. de Negreiro - 

OAB:MT-3.530-A, LUIZ CARLOS M. NEGREIROS - OAB:3.530/MT, 

MARCELO CORDEIRO ANDREOLI - OAB:38595/PR, MOZART PIZZATTO 

ANDREOLI - OAB:9.113/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IAQUINTO 

MATEUS - OAB:15.383, Evandro César Alexandre dos Santos - 

OAB:MT/13.431-A, Graziele Cristina Tobias de Miranda (Defensora 

Pública) - OAB:, Leonardo José de Aquino - OAB:9255-MT, 

MARCELO CORDEIRO ANDREOLI - OAB:38595/PR, MARCOS DANIEL 

PEREIRA CAVALCANTE - OAB:16.396, MOZART PIZZATTO ANDREOLI 

- OAB:9.113/PR, REGINALDO ALVES - OAB:15508-O/MT, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:5871/MS, thiago d abiner fernandes - 

OAB:12049

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR as partes para que, no prazo comum 

de 10 (dez) dias, se manifestem sobre o laudo pericial complementar 

requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64913 Nr: 182-45.2015.811.0109

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIANEI DONATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHENATTO COMERCIO DE MADEIRAS 

EIRELLI-ME, TATIANA SCHENATTO, LAMINADOS GLOBO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE PITOMBO 

RIBEIRO DE OLIVEIRA - OAB:15467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kariza Danielli Simonetti 

Aguiar - OAB:15.532-MT, Lanereuton Theodoro Moreira - 

OAB:MT-9.667-B

 Vistos em correição.

À Secretaria para certificar se o autor foi intimado para a audiência 

realizada em 30 de agosto de 2017 com antecedência.

Após, voltem os autos conclusos para decisão.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 15 de maio de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68451 Nr: 485-25.2016.811.0109

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA NOVA REPÚBLICA LTDA - ME, 

MARIZA BORIN GIORDANO, Antonio Donizete Giordano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - 

OAB:16067/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:5871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas ao Requerente para que, no prazo 

de 10(dez)dias, se manifeste sobre os Embargos Monitórios de fls. 52 e 

seguintes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65698 Nr: 632-85.2015.811.0109

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAELA COSMETICOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cite-se o executado nos endereços encontrados.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 15 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60327 Nr: 279-50.2012.811.0109

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INTIME-SE a parte autora para se manifestar sobre o acórdão de fls. 

112/119, no prazo de 10 (dez) dias e requerer o que é de direito.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 15 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48800 Nr: 625-69.2010.811.0109

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DARCI ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Leite Paesano - 

OAB:

 Vistos em correição.

Aguarde-se o julgamento dos embargos apensos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 15 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67098 Nr: 1214-85.2015.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA DOS SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cite-se o executado nos endereços encontrados.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 15 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66492 Nr: 958-45.2015.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PAULO KILIAN DOS SANTOS, 

NATALÍCIO MARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas ao Exequente para que, no prazo de 

10 (dez) dias, efetue o preparo das Cartas Precatórias de fls. 42 e 43, ou 

então providencie sua retirada e posterior comprovação de distribuição 

nos Juízos Deprecados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67613 Nr: 91-18.2016.811.0109

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 Vistos em correição.

INTIMEM-SE as partes, para no prazo de 10 (dez) dias manifestarem sob a 

memória de cálculo apresentada pela contadoria do juízo à fl. 18.

No mesmo prazo, havendo concordância, requeiram o que for de direito.

Decorrido o prazo acima sem manifestação ou concordância, 

certifique-se, volte concluso.

Após, volte concluso.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 15 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60658 Nr: 622-46.2012.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLAÇO & COLAÇO LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cite-se o executado nos endereços encontrados.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 15 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60622 Nr: 584-34.2012.811.0109

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHOFFEN & SHOFFEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEI LIESENFELD RAUBER, REJANE CRISTINA 

ANDERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

Eduardo Antunes Segato - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente/Exequente para que no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68557 Nr: 540-73.2016.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE BENES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELANDIA - 

MT, PREVILÂNDIA -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE MARCELÂNDIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:20.430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094, Andrei César Dominguez - OAB:8094/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que, no prazo legal, 

se manifeste sobre a Contestação de fls. 148 e seguintes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68330 Nr: 414-23.2016.811.0109

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS - CSPM, CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DAS FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS - 

CSPM, FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS 

PÚBLICOS DAS CÂMARAS DE VEREADORES, FUNDAÇÕES, 

AUTARQUIAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DE MATO 

GROSSO, FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DO BRASIL CSPB, SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO, UNIÃO NACIONAL DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS CIVIS DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que, no prazo legal, 

se manifeste sobre as Contestaçóes e requeira o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65879 Nr: 12764-87.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA DA SILVA 

FURLANETTO HAINZENREDER - OAB:20042-O, FRANCISCO ANTUNES 

DO CARMO - OAB:4.070, Lanereuton Theodoro Moreira - 

OAB:MT-9.667-B, Waleska Souza de Carvalho - OAB:MT-18639/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas ao Requerente para que, no prazo 

de 10(dez)dias, se manifeste sobre a Certidão de fls.103 verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67246 Nr: 1284-05.2015.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÂNIDES ANTONIO NADAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 e JULGO PROCEDENTE o pedido de aposentadoria por idade de 

trabalhador rural, razão por que CONDENO o INSS ao pagamento do 

referido benefício previdenciário em favor de Joanides Antônio Nadal, no 

valor de 01 (um) salário mínimo, a contar da data do ajuizamento da ação 

(02/12/2015), com incidência de juros de mora a partir da citação 

(29/01/2016), quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às 

posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida . Importa salientar 

que a correção monetária deverá respeitar a modulação imposta no 

julgamento das ADIs nº 4357 e 4425 que determinou a inaplicabilidade do 

art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pelo art. 5º da Lei 11.960/09, 

eis que referido dispositivo legal teve declarada a sua 

inconstitucionalidade, por arrastamento, pelo Supremo Tribunal Federal 

nas ADIs mencionadas. Desta forma, feita a modulação dos efeitos dos 

supracitados julgamentos em 25 de março de 2015, no que concerne ao 

índice de correção monetária - a taxa referencial prevista no artigo 1º-F da 

Lei nº 9.494/1997, valerá do período de 30/06/2009 até 25/03/2015, 

quando então passará a ser adotado o INPC, nos termos do art. 41-A da 

Lei 8.213/91.No presente caso, a TR será deverá servir de parâmetro para 

correção monetária no período compreendido entre a data da citação, isto 

é, 29/01/2016, até 25/03/2015. Após, deverá incidir o INPC.No que toca 

aos juros de mora, permanece aplicável o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, 

devendo ser calculados com base no índice de juros aplicados à 

caderneta de poupança. CONDENO a Autarquia Federal nos honorários 

advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas até 

a prolação da sentença, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69958 Nr: 1276-91.2016.811.0109

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. W. INDUSTRIAL MADEIRAS LTDA., 

VALDILSON DA SILVA, CRISTIANE LOPES DO NASCIMENTO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente/Exequente para que no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65240 Nr: 395-51.2015.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DA CRUZ PEREIRA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INOCÊNCIO JANENE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUETONIO PAZ - OAB:5203-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

MODESTO DE ANDRADE - OAB:oab/sp-247320

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, a 
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começar pela autora, manifestar sobre nova produção de provas, 

justificando-as, sob pena de indeferimento.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tragam os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 19 de maio de 2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 42366 Nr: 2599-83.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rohdenorte Industria de Madeiras Ltda., 

REINILDES AGUIAR, JOÃO ALCIR MACHADO, ALICE ROHDEN MAY, 

DEOLINDA ROHDEN CÍRICO, Zélia Rodhen Machado, CESIO MAY, VILMAR 

ROHDEN, GUIDO ROHDEN, JOÃO MOACIR CIRICO, ADELINO AGUIAR, 

EDITHE ROHDEN BECKER, NELSON ROHDEN, AFONSO ROHDEN, IRENE 

ROHDEN ECHELMEIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Lobo Viana de 

Resende - OAB:MT.6979-A, Carlos Rossato da Silva Ávila - 

OAB:10.309 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVÃO RUROHDEN - 

OAB:5281, Giani Zaira Seidel - OAB:10.767 - SC, Sandro Luis de 

Franceschi - OAB:13708/SC

 Vistos em correição.

Intime-se a exequente para se manifestar no prazo de 10 dias, sob pena 

de extinção do processo.

Marcelândia/MT, 16 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61344 Nr: 42-79.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO ROBSON FORTUNA, BARBARA 

FORTUNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA FORTUNA SILVA - 

OAB:20965/O

 Vistos em correição.

Alvará assinado, aguarde-se o pagamento e intime-se a exequente para 

se manifestar no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do processo.

Marcelândia/MT, 16 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70555 Nr: 1536-71.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMILTON CARLOS DIAS – DROGARIA ME, 

Hamilton Carlos Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas ao Requerente para que, no prazo 

de 10(dez)dias, se manifeste sobre a Correspondência devolvida de fls. 

45.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71873 Nr: 648-68.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR DA SILVA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHARLON WILIAN SCHIMIDT - 

OAB:16178/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR O REQUERENTE, para que no prazo de 

5 (cinco )dias, e após o REQUERIDO, especifique as provas que pretende 

produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73494 Nr: 1508-69.2017.811.0109

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Hoinacki

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Autor para que no prazo de 10 (dez) 

dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de 

R$ 160,00 (cento e sessenta reais), recolhido em duplicidade, por 

tratar-se de ato a ser cumprido por dois Oficiais de Justiça, acessando o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu 

SERVIÇOS na barra superior, escolhendo a opção GUIAS que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação, onde o usuário 

selecionará Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48164 Nr: 1948-46.2009.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO SILVA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:19937/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Alvará assinado, aguarde-se o pagamento e intime-se a exequente para 

se manifestar no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do processo.

Marcelândia/MT, 16 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72864 Nr: 1173-50.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ WILSON RODRIGUES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELEN DE SOUZA TESSARI - 

OAB:45E050

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR O REQUERENTE, e após o REQUERIDO 

para que no prazo de 5 (cinco )dias, especifique as provas que pretende 

produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70774 Nr: 1695-14.2016.811.0109

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO LUIZ DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:5871/MS

 É a síntese do necessário. DECIDO.Do que consta, em razão da renúncia 

expressa da parte embargante (embargos de terceiro- fls.101/102) deixo 

de apreciar os embargos declaratórios, uma vez que este se cinge tão 

somente ao pagamento e isenção de honorários sucumbenciais.Ademais, 

quanto ao requerimento de retirada das restrições do veículo acima 

descrito, DEFIRO, assim, através do sistema RENAJUD proceda-se a 

suspensão das restrições judiciais (fl.20). Em tempo, intimem-se as partes 

para requererem o que for de direito no prazo de 05(cinco) dias, 

consignando que, nada sendo requerido, presumir-se-á satisfeita a 

obrigação.Por fim, certifique-se o decurso de prazo acima, e, com as 

cautelas e baixas de praxe, ARQUIVEM-SE os presentes autos. 

CUMPRA-SE.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Marcelândia/MT, 30 de 

janeiro de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000047-11.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ELITON REZENDE DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELITON REZENDE DE JESUS OAB - MT21781/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MARCELÂNDIA 

1000047-11.2018.8.11.0109 EXEQUENTE: ELITON REZENDE DE JESUS 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

DESPACHO Cite-se e intime-se a Fazenda Pública Estadual para efetuar o 

pagamento no prazo de 60 dias, conforme o previsto no art. 13 da Lei 

12.153/2009, ou embargar a execução, sob pena de sequestro do 

numerário suficiente para a quitação da obrigação. CUMPRA-SE expedindo 

o necessário. Marcelândia/MT, 16 de maio de 2018. Rafael Siman Carvalho 

Juiz de Direito Substituto

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000048-93.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ELITON REZENDE DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELITON REZENDE DE JESUS OAB - MT21781/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MARCELÂNDIA 

1000048-93.2018.8.11.0109 EXEQUENTE: ELITON REZENDE DE JESUS 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

DESPACHO Cite-se e intime-se a Fazenda Pública Estadual para efetuar o 

pagamento no prazo de 60 dias, conforme o previsto no art. 13 da Lei 

12.153/2009, ou embargar a execução, sob pena de sequestro do 

numerário suficiente para a quitação da obrigação. CUMPRA-SE expedindo 

o necessário. Marcelândia/MT, 16 de maio de 2018. Rafael Siman Carvalho 

Juiz de Direito Substituto

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000049-78.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ELITON REZENDE DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELITON REZENDE DE JESUS OAB - MT21781/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MARCELÂNDIA 

1000049-78.2018.8.11.0109 EXEQUENTE: ELITON REZENDE DE JESUS 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

DESPACHO Cite-se e intime-se a Fazenda Pública Estadual para efetuar o 

pagamento no prazo de 60 dias, conforme o previsto no art. 13 da Lei 

12.153/2009, ou embargar a execução, sob pena de sequestro do 

numerário suficiente para a quitação da obrigação. CUMPRA-SE expedindo 

o necessário. Marcelândia/MT, 16 de maio de 2018. Rafael Siman Carvalho 

Juiz de Direito Substituto

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000032-42.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

RUTHILENE FARIA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANA CORREA OAB - SP391964 (ADVOGADO)

WYNDER CARLOS MOURA BARBOSA OAB - SP275078 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERSON ROGÉRIO GRANDINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MARCELÂNDIA 

1000032-42.2018.8.11.0109 REQUERENTE: RUTHILENE FARIA DE 

MORAES REQUERIDO: EVERSON ROGÉRIO GRANDINI DESPACHO Vistos 

em correição CUMPRA-SE a respectiva Carta Precatória, servindo esta 

como mandado, providenciando-se as diligências necessárias para seu 

fiel cumprimento. Após, quitadas as custas porventura existentes, se for o 

caso, DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e com 

nossas homenagens. Se não houver cumprimento, voltem-me conclusos. 

INTIME-SE. Marcelândia/MT, 16 de maio de 2018. Rafael Siman Carvalho 

Juiz de Direito Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-63.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELLE CHAGAS DOS ANJOS (REQUERIDO)

ANGELA BENEDITA GOMES PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MARCELÂNDIA 

1000007-63.2017.8.11.0109 REQUERENTE: GABRIELLE BORIN NAVARRO 

REQUERIDO: FRANCIELLE CHAGAS DOS ANJOS, ANGELA BENEDITA 

GOMES PEREIRA DESPACHO Vistos em correição DEFIRO o requerimento 

formulado através do doc. nº 11384795 - Pág.1, no que pertine a citação 

da requerida Francielle Chagas do Anjos em seu novo endereço. À 

secretaria, para que designe nova audiência de conciliação, consignando 

no respetivo mandado de citação, a data designada. Intime-se a requerida 

Angela Benedita Gomes Pereira, para comparecimento à audiência 

designada, bem como, a autora que milita em causa própria. Ainda, 

desnecessário o chamamento do feio à ordem, conforme requerido pela 

requerida Angela, através do doc. nº 9442120 - Pág. 1. Por fim, quanto à 

exceção de incompetência deste juízo quanto à territorialidade, verifico 

que não assiste razão à arguição suscitada, concernente ao disposto no 

art. 4º, inc. III, da Lei 9.099/95, que garante ao autor a propositura da ação 

em seu local de domicílio, quando estas versarem sobre pedidos de 
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reparação de dano, que é o caso dos autos. Assim, rejeito a exceção de 

incompetência arguida, para ratificar a competência deste Juizado para 

conhecimento e julgamento da causa. As providências. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cite-se. Intime-se. Marcelândia/MT, 16 de maio de 

2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010107-26.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

Reginaldo Alves (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Reginaldo Alves OAB - MT0015508A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MARCELÂNDIA 

8010107-26.2015.8.11.0109 EXEQUENTE: REGINALDO ALVES 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

DESPACHO Considerando que não houve embargos, expeça-se RPV. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. Marcelândia/MT, 16 de maio de 

2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010035-39.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MARCELÂNDIA 

8010035-39.2015.8.11.0109 EXEQUENTE: LANEREUTON THEODORO 

MOREIRA EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ 

MT DESPACHO Vistos etc., 1. Cite-se e intime-se a Fazenda Pública 

Estadual para efetuar o pagamento no prazo de 60 dias, conforme o 

previsto no art. 13 da Lei 12.153/2009, ou embargar a execução, sob pena 

de sequestro do numerário suficiente para a quitação da obrigação. 

Marcelândia/MT, 16 de maio de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito 

Substituto

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000003-26.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SCOMPARIN (DEPRECANTE)

ESTE JUÍZO (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALE DO IGUACU AGRICOLA LTDA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MARCELÂNDIA 

1000003-26.2017.8.11.0109 DEPRECANTE: ESTE JUÍZO, ADRIANO 

SCOMPARIN DEPRECADO: VALE DO IGUACU AGRICOLA LTDA 

DESPACHO Vistos em correição CUMPRA-SE a respectiva Carta 

Precatória, servindo esta como mandado, providenciando-se as diligências 

necessárias para seu fiel cumprimento. Após, quitadas as custas 

porventura existentes, se for o caso, DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, 

com as baixas de estilo e com nossas homenagens. Se não houver 

cumprimento, voltem-me conclusos. CUMPRA-SE expedindo o necessário. 

Marcelândia/MT, 16 de maio de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito 

Substituto

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000045-75.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL POLICIANO DE OLIVEIRA (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO LOPES DOS SANTOS (DEPRECADO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MARCELÂNDIA 

1000045-75.2017.8.11.0109 DEPRECANTE: LOURIVAL POLICIANO DE 

OLIVEIRA DEPRECADO: PEDRO LOPES DOS SANTOS DESPACHO Vistos 

em correição CUMPRA-SE a respectiva Carta Precatória, servindo esta 

como mandado, providenciando-se as diligências necessárias para seu 

fiel cumprimento. Após, quitadas as custas porventura existentes, se for o 

caso, DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e com 

nossas homenagens. Se não houver cumprimento, voltem-me conclusos. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. Marcelândia/MT, 16 de maio de 

2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000069-06.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ISER & ISER LTDA - EPP (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. V. LAMINADOS EIRELI - EPP (DEPRECADO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MARCELÂNDIA 

1000069-06.2017.8.11.0109 DEPRECANTE: ISER & ISER LTDA - EPP 

DEPRECADO: G. V. LAMINADOS EIRELI - EPP DESPACHO Vistos em 

correição CUMPRA-SE a respectiva Carta Precatória, servindo esta como 

mandado, providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel 

cumprimento. Após, quitadas as custas porventura existentes, se for o 

caso, DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e com 

nossas homenagens. Se não houver cumprimento, voltem-me conclusos. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. Marcelândia/MT, 16 de maio de 

2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000040-19.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

C.M COMERCIO DE ALUMINIOS SINOP LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERENICE GONCALVES TIBUCHESKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MARCELÂNDIA 

1000040-19.2018.8.11.0109 REQUERENTE: C.M COMERCIO DE ALUMINIOS 

SINOP LTDA - EPP REQUERIDO: BERENICE GONCALVES TIBUCHESKI 

DESPACHO Vistos em correição CUMPRA-SE a respectiva Carta 

Precatória, servindo esta como mandado, providenciando-se as diligências 

necessárias para seu fiel cumprimento. Após, quitadas as custas 

porventura existentes, se for o caso, DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, 

com as baixas de estilo e com nossas homenagens. Se não houver 

cumprimento, voltem-me conclusos. CUMPRA-SE expedindo o necessário. 

Marcelândia/MT, 16 de maio de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito 

Substituto

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000112-40.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRAETE HONORATO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MARCELÂNDIA 

1000112-40.2017.8.11.0109 REQUERENTE: BR RECAPADORA DE PNEUS 

LTDA - ME REQUERIDO: IRAETE HONORATO DOS SANTOS DESPACHO 

Vistos em correição CUMPRA-SE a respectiva Carta Precatória, servindo 
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esta como mandado, providenciando-se as diligências necessárias para 

seu fiel cumprimento. Após, quitadas as custas porventura existentes, se 

for o caso, DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens. Se não houver cumprimento, voltem-me 

conclusos. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Marcelândia/MT, 16 de 

maio de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000104-63.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA BONISSONI REGERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GUILHERME SCHEFFLER OAB - MT19892/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO FELIPE CARNEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MARCELÂNDIA 

1000104-63.2017.8.11.0109 REQUERENTE: NEIVA BONISSONI REGERT 

REQUERIDO: LAURO FELIPE CARNEIRO DESPACHO Vistos em correição 

CUMPRA-SE a respectiva Carta Precatória, servindo esta como mandado, 

providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel cumprimento. 

Após, quitadas as custas porventura existentes, se for o caso, 

DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e com nossas 

homenagens. Se não houver cumprimento, voltem-me conclusos. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. Marcelândia/MT, 16 de maio de 

2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 44530 Nr: 283-29.2008.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNI ALBERTO SPIERING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Ferraz de Andrade - 

OAB:MT-6.973, Jeremias Ferraz de Andrade Neto - 

OAB:MT-3.052-A, KARINA OLIVEIRA ALVES - OAB:16060

 Vistos em correição.

Intime-se a exequente para se manifestar no prazo de 10 dias, sob pena 

de extinção do processo.

Marcelândia/MT, 16 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000035-94.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA REGINA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA OAB - MT0006739S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MARCELANDIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Processo: 

1000035-94.2018.8.11.0109. Reclamante: ELZA REGINA PEREIRA 

Reclamado: MUNICIPIO DE MARCELANDIA Vistos em correição. Trata-se 

de ação indenizatória por dano moral c/c antecipação de tutela c/c 

anulação de débito fiscal c/c repetição de indébito, promovida por ELZA 

REGINA PEREIRA, em face da FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, com intuito 

de anular o débito fiscal objeto dos autos, bem como, obter indenização 

por danos morais. Do que consta nos autos, a parte autora pugna pela 

concessão de tutela antecipada para retirar a negativação constante no 

nome da autora relativo débito narrado em exordial. É a síntese do 

necessário. DECIDO. Recebo a inicial. Do que consta nos autos, a parte 

autora pugna pela concessão inaudita altera partes, para compelir a 

Fazenda Municipal a retirar seu nome da negativação por supostos 

débitos fiscais inadimplentes. Pois bem, em análise ao que consta nos 

autos, principalmente ao pedido de tutela antecipada, eis que, neste ato, 

não há plausividade no pedido retro, razão pela qual, por ora, INDEFIRO o 

pedido de tutela, em face da escassez de documentos comprobatórios, da 

verossimilhança e do fumus boni juris, necessários para concessão, 

inclusive, da própria negativação aventada. Destarte, cite-se a requerida. 

Sendo o caso, à secretaria para que designe audiência de conciliação, 

consignando no respectivo mandado de citação, a data e hora da 

solenidade designada. Intime-se a parte autora. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. Marcelândia/MT, 16 de maio de 2018. Rafael Siman Carvalho 

Juiz de Direito Substituto

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010113-33.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO AMARANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Estevan Mizzani Schneider Contini OAB - MT0013894A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPOS E TOSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (REQUERIDO)

LAMINADOS GLOBO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MARCELÂNDIA 

8010113-33.2015.8.11.0109 REQUERENTE: LUIZ ANTONIO AMARANTE 

REQUERIDO: LAMINADOS GLOBO LTDA - EPP, CAMPOS E TOSTES 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME -SENTENÇA- Vistos em correição. 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. 

Designada audiência de conciliação, instrução e julgamento, presentes as 

partes, esta restou inexitosa em razão da ausência proposta de acordo 

(documento 5755703 - Pág. - Pág. 1). Desse modo, encerrada audiência 

preliminar, as partes requeridas foram intimadas para que, querendo, 

apresentassem as contestações respectivas, todavia, decorrido o prazo, 

não houve manifestação. Na espécie, verifica-se que a pretensão autoral 

cinge-se à condenação da parte requerida em efetuar o pagamento do 

débito concernente ao valor de R$ 23.113,52 (vinte e três mil cento e treze 

reais e cinquenta e dois centavos), descritos através das duplicatas 

anexos ao pedido inicial (doc. nº 5755641 – Pág1 e nº. 5755641 - Pág.4). 

Conforme se depreende do processado, a requerida encontra-se 

inadimplente, razão pela qual, a parte autora pugna pela sua condenação 

ao pagamento do débito acrescido de juros e correção monetária. A parte 

ré compareceu à audiência designada, porém, intimada a oferecer 

contestação, manteve-se inerte, não se contrapondo às alegações 

tecidas em exordial, deixando de apresentar prova de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da pretensão formulada. Nesse contexto, 

incontroverso a inadimplência arguida, uma vez que a parte ré celebrou 

contrato junto à parte autora, mas não o cumpriu integralmente, deixando 

de quitar o débito objeto dos autos. Logo, evidente o inadimplemento do 

contrato, corroborado pelas duplicatas e instrumento de protesto 

(5755641 - Pág. 2), os quais encontram-se anexos ao pedido inicial, 

JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487,I, do CPC, para condenar a parte ré ao pagamento do valor de R$ 

23.113,52 (vinte e três mil cento e treze reais e cinquenta e dois 

centavos), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e 

acrescido de juros de mora de 1%, a partir da citação. Sem custas e sem 

honorários de advogado a teor do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. 

Em caso de cumprimento espontâneo do julgado pela parte devedora, no 

prazo legal, EXPEÇA-SE alvará de levantamento, em favor da parte 

credora. Após o trânsito em julgado, caberá à autora requerer o 

cumprimento da obrigação, consignando que, a inércia causará o 

arquivamento dos autos sem prévia intimação. Vindo aos autos o pedido 

de cumprimento de sentença, promova a Secretaria às anotações devidas 

e intime o executado par promover o pagamento voluntário, no prazo de 15 

dias, sob pena de incidência da multa de dez por cento, prevista no § 1º 
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do artigo 523 do CPC. Na mesma oportunidade este deverá ser cientificado 

que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, independente de 

nova intimação e penhora, poderá apresentar, nos próprios autos, sua 

impugnação (artigo 525 do CPC). Oportunamente, dê-se baixa e 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Marcelândia/MT, 16 de maio de 2018. 

Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010143-34.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA ALVES TEIXEIRA 02735630927 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ APARECIDO FABRIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MARCELÂNDIA 

8010143-34.2016.8.11.0109 REQUERENTE: MARISTELA ALVES TEIXEIRA 

02735630927 REQUERIDO: JOSÉ APARECIDO FABRIM -SENTENÇA- Vistos 

em correição. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. DECIDO. Designada audiência de conciliação, instrução e 

julgamento, esta restou inexitosa em razão da ausência da requerida, a 

qual embora devidamente citada e intimada (doc. 6754980 - Pág.1), não 

compareceu ao ato (documento 5832228 - Pág. 1). Desse modo, requerido 

pela autora a decretação da revelia. De fato ao caso em análise, devem 

incidir os efeitos da revelia, nos termos do art. 20 da Lei n. 9.099/95. Na 

espécie, constato a caracterização de hipótese de julgamento antecipado 

da lide, com fundamento no art. 355, inciso II, do Código de Processo Civil, 

cumulado com o art. 23 da Lei nº 9.099/95. A pretensão autoral cinge-se à 

condenação da parte requerida em efetuar o pagamento do débito 

concernente ao valor de R$3.404,80 (três mil quatrocentos e quatro reais 

e oitenta centavos), descritos através dos documentos 5704706 - Pág.4, 

5704706 - Pág.4, e 5704706 - Pág.5. Conforme se depreende do 

processado, a requerida encontra-se inadimplente, razão pela qual, a 

parte autora pugna pela sua condenação ao pagamento do débito 

acrescido de juros e correção monetária. A parte ré não compareceu à 

audiência designada, tampouco se contrapôs às alegações tecidas, 

deixando de apresentar prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

da pretensão formulada. Nesse contexto, incontroverso a inadimplência 

arguida, uma vez que a parte ré celebrou contrato junto à parte autora, 

mas não o cumpriu integralmente, deixando de quitar o débito objeto dos 

autos. Logo, evidente o inadimplemento do contrato, corroborado pelos 

vales anexos ao pedido inicial, JULGO PROCEDENTE o pedido, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487,I, do CPC, para condenar a 

parte ré ao pagamento do valor de R$3.404,80 (três mil quatrocentos e 

quatro reais e oitenta centavos), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1%, a partir da 

citação. Sem custas e sem honorários de advogado a teor do disposto no 

art. 55 da Lei nº 9.099/95. Em caso de cumprimento espontâneo do julgado 

pela parte devedora, no prazo legal, EXPEÇA-SE alvará de levantamento, 

em favor da parte credora. Após o trânsito em julgado, caberá à autora 

requerer o cumprimento da obrigação, consignando que, a inércia causará 

o arquivamento dos autos sem prévia intimação. Vindo aos autos o pedido 

de cumprimento de sentença, promova a Secretaria às anotações devidas 

e intime o executado par promover o pagamento voluntário, no prazo de 15 

dias, sob pena de incidência da multa de dez por cento, prevista no § 1º 

do artigo 523 do CPC. Na mesma oportunidade este deverá ser cientificado 

que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, independente de 

nova intimação e penhora, poderá apresentar, nos próprios autos, sua 

impugnação (artigo 525 do CPC). Oportunamente, dê-se baixa e 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Marcelândia/MT, 16 de maio de 2018. 

Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010152-93.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DE OLIVEIRA REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA BATISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MARCELÂNDIA 

8010152-93.2016.8.11.0109 REQUERENTE: SONIA MARIA DE OLIVEIRA 

REZENDE & CIA LTDA - ME REQUERIDO: SONIA BATISTA -SENTENÇA- 

Vistos em correição. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. DECIDO. Designada audiência de conciliação, instrução e 

julgamento, esta restou inexitosa em razão da ausência da executada, a 

qual embora devidamente citada e intimada (documento 8070705 – pág.1), 

não compareceu ao ato (documento 7330098 - Pág. 1). Desse modo, 

requerido pela parte exequente a decretação da revelia, de fato ao caso 

em análise, devem incidir os efeitos da revelia, nos termos do art. 20 da 

Lei n. 9.099/95. Na espécie, constato a caracterização de hipótese de 

julgamento antecipado da lide, com fundamento no art. 355, inciso II, do 

Código de Processo Civil, cumulado com o art. 23 da Lei nº 9.099/95. A 

pretensão autoral cinge-se à condenação da parte executada em efetuar 

o pagamento do débito concernente ao valor de R$ 2.676,00 (dois mil 

seiscentos e setenta e seis reais), descrito através de 03 (três) lâminas 

de cheques (doc. 5704791 - Pág.2). Conforme se depreende do 

processado, a requerida encontra-se inadimplente, razão pela qual, a 

parte autora pugna pela sua condenação ao pagamento do débito 

acrescido de juros e correção monetária. A parte ré não compareceu à 

audiência designada, tampouco se contrapôs às alegações tecidas, 

deixando de apresentar prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

da pretensão formulada. Nesse contexto, incontroverso a inadimplência 

arguida, uma vez que a parte ré celebrou contrato de prestação de 

serviços educacionais junto à parte autora, mas não o cumpriu 

integralmente, deixando de quitar o débito objeto dos autos. Logo, evidente 

o inadimplemento do contrato, corroborado pelas lâminas de cheques 

anexos ao pedido inicial, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487,I, do CPC, para condenar a parte ré ao 

pagamento do valor de R$2.676,00 (dois mil seiscentos e setenta e seis 

reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido 

de juros de mora de 1%, a partir da citação. Sem custas e sem honorários 

de advogado a teor do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Em caso de 

cumprimento espontâneo do julgado pela parte devedora, no prazo legal, 

EXPEÇA-SE alvará de levantamento, em favor da parte credora. Após o 

trânsito em julgado, caberá à autora requerer o cumprimento da obrigação, 

consignando que, a inércia causará o arquivamento dos autos sem prévia 

intimação. Vindo aos autos o pedido de cumprimento de sentença, 

promova a Secretaria às anotações devidas e intime o executado par 

promover o pagamento voluntário, no prazo de 15 dias, sob pena de 

incidência da multa de dez por cento, prevista no § 1º do artigo 523 do 

CPC. Na mesma oportunidade este deverá ser cientificado que, 

transcorrido o prazo para pagamento voluntário, independente de nova 

intimação e penhora, poderá apresentar, nos próprios autos, sua 

impugnação (artigo 525 do CPC). Oportunamente, dê-se baixa e 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Marcelândia/MT, 16 de maio de 2018. 

Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73392 Nr: 655-20.2018.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Supremagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDIR VALTER SCHMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELORI ESTELA FAVETTI - 

OAB:20251/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para citação do 

requerido, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55868 Nr: 99-23.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pereira Sobrinho, Marinalva Augusta 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para citação do 

requerido, conforme os endereços da Ref. 24, devendo juntar aos autos a 

guia recolhida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64236 Nr: 2223-42.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amilton Lemung, LIDIA HASCKEL LEMUNY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para citação do 

espólio do "de cujus", devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54865 Nr: 1019-31.2014.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DOS SANTOS FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O

 Autos nº 1019-31.2014.811.0111.

Código Apolo nº 54865.

Vistos.

Tendo em vista a manifestação do Ministério Público de Ref. 53, DESIGNO 

a audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de agosto de 2018, às 

14h45min.

Para isso, intimem-se as testemunhas Athur Dias de Freitas e Isaac Cosme 

do Nascimento, conforme os endereços indicados à Ref. 53.

No mais, intimem-se as demais testemunhas e acusado, nos endereços 

constantes nos autos, tendo em vista que não houve alteração de 

domicílio.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 15 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54995 Nr: 1149-21.2014.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAYO MAURITY SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDEANE DA SILVA OSORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395 / 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 54995.

Processo nº 1149-21.2014.811.0111.

Classe – Assunto: Execução de Título

Exequente: Kayo Maurity Souza Lima

Executado: Cleideane da Silva Osório

Vistos em correição.

Ante o teor da informação retro, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar no prazo legal.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 11 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50577 Nr: 449-16.2012.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

MARIALVA LTDA EPP, GRAZIELI MANTELLO DADA, José Roberto Dada, 

CLEUNICE MANTELLO DADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 50577.

Processo nº 449-16.2012.811.0111.

Classe – Assunto: Execução de Título

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executados: Imar Indústria e Comércio de Madeiras Marialva LTDA e 

Outros.

Vistos em correição.

Ante o teor da certidão retro, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar no prazo legal.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 11 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35069 Nr: 2382-92.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITACIARA MOTORS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE - OAB:12.605-MT, SAMUEL DE CAMPOS WIDAL FILHO - 

OAB:7197-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 35069.

Processo nº 2382-92.2010.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Monitória

Requerente: Itaciara Motors LTDA

Requerido: Ademir Sanches

Vistos em correição.

Ante o teor da certidão retro, INTIME-SE a parte requerente para se 

manifestar no prazo legal.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 11 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50905 Nr: 795-64.2012.811.0111

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 50905.

Processo nº 795-64.2012.811.0111.

Classe – Assunto: Ação de Paternidade

Requerente: Volnei Maia

Requerido: Maurício Sousa Maia

Vistos em correição.

Ante o teor da informação retro, INTIME-SE a parte requerente para se 
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manifestar no prazo legal.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 11 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 36440 Nr: 1281-83.2011.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ANTONIA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 36440.

Processo nº 1281-83.2011.811.0111.

Classe – Assunto: Execução de Título

Exequente: Banco Bradesco S/A

Executado: Maria Antônia Gomes

Vistos em correição.

Ante o teor da informação retro, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar no prazo legal.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 11 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 27954 Nr: 209-03.2007.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrícola Bom Solo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaimésio José Rodrigues Kappes, ROMEU 

VENDELINO KAPPES, Cemilda Maria Rodrigues Kappes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Gaviolli Fachini - 

OAB:5.425-B / MT, Mateus Menegon - OAB:11.229-B / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 27954.

Processo nº 209-03.2007.811.0111.

Classe – Assunto: Execução

 Exequente: Agrícola Bom Solo LTDA

Executados: Jaimésio José Rodrigues Kappes e Outros.

Vistos em correição.

Ante o teor da certidão retro, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar no prazo legal.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 11 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35478 Nr: 320-45.2011.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regiane Alves Batista, Regiane A Batista & Cia 

Ltda, Cleverson Antonio Sbardelotto, ANTONIO SBARDELOTTO, DEONILDE 

SBARDELOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiani Rebelatto Rossetti - 

OAB:10431/MT

 Código nº 35478.

Processo nº 320-45.2011.811.0111.

Classe – Assunto: Execução de Título

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executados: Regiane Alves Batista e Outros

Vistos em correição.

Ante o teor da certidão retro, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar no prazo legal.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 11 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66677 Nr: 845-17.2017.811.0111

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SIMONE BARBOSA FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX DE SOUZA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT

 Código nº66677Processo nº 845-17.2017811.0111Vistos.1) Ante o teor 

da certidão de Ref. 70, NOMEIO como defensora dativa do ofensor Alex 

de Souza Filho, a advogada ANGELITA KEMPER, devendo acompanhar o 

ofensor na audiência anterior designada.Tomando em conta a natureza da 

causa FIXO os honorários da mencionada advogada em 02 (dois) URH 

(Unidade Referencial De Honorário), de acordo com a tabela de honorários 

da OAB/MT.Com arrimo no artigo 2º, do Provimento nº 09/2007/CGJ, a 

advogada nomeada para o “múnus” público não caberá os privilégios 

processuais garantidos aos Defensores Públicos. Deixo consignado, 

ainda, os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, para fins de 

conhecimento e advertência a advogada nomeada:“No caso de o 

Defensor Dativo ser removido do processo, por deixar de cumprir suas 

obrigações profissionais, perderá o direito à percepção integral da 

remuneração fixada na forma do caput, devendo o magistrado arbitrá-la 

em valor proporcional ao trabalho realizado até o momento da 

destituição”.“Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da 

ação, a remuneração será fixada individualmente, levando em 

consideração os atos processuais praticados, observada a Tabela da 

OAB/MT.”Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para a 

percepção da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 

09/2007/CGJ(...).Oportunamente será determinada a expedição de 

certidão em favor da Defensora Nomeada para cobrança junto ao Estado 

de Mato Grosso.2) INTIME-SE a advogada nomeada da presente 

decisão.Cumpra-se.Matupá/MT, 15 de maio de 2018.Suelen BarizonJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63412 Nr: 1802-52.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON AQUINO DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA VIDOTTO MARTINS 

- OAB:14.990, DEMERCIO LUIZ GUENO - OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, INDEFIRO A INICIAL, nos termos do artigo 330, IV, do Código de 

Processo Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, I, do mesmo códex.Condeno a parte 

requerente ao pagamento de custas processuais, sob pena de protesto, 

comunicando-se ao Departamento de Arrecadação e Controle do E. 

Tribunal Estadual para providências.Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos imediatamente.Publique-se. Registre-se. Intime-se.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Matupá (MT), 15 de maio de 2018.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63417 Nr: 1806-89.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON AQUINO DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA VIDOTTO MARTINS 

- OAB:14.990, DEMERCIO LUIZ GUENO - OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, INDEFIRO A INICIAL, nos termos do artigo 330, IV, do Código de 
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Processo Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, I, do mesmo códex.Condeno a parte 

requerente ao pagamento de custas processuais, sob pena de protesto, 

comunicando-se ao Departamento de Arrecadação e Controle do E. 

Tribunal Estadual para providências.Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos imediatamente.Publique-se. Registre-se. Intime-se.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Matupá (MT), 15 de maio de 2018.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63415 Nr: 1805-07.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON AQUINO DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bonsucesso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA VIDOTTO MARTINS 

- OAB:14.990, DEMERCIO LUIZ GUENO - OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, INDEFIRO A INICIAL, nos termos do artigo 330, IV, do Código de 

Processo Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, I, do mesmo códex.Condeno a parte 

requerente ao pagamento de custas processuais, sob pena de protesto, 

comunicando-se ao Departamento de Arrecadação e Controle do E. 

Tribunal Estadual para providências.Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos imediatamente.Publique-se. Registre-se. Intime-se.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Matupá (MT), 15 de maio de 2018.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63410 Nr: 1800-82.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON AQUINO DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA VIDOTTO MARTINS 

- OAB:14.990, DEMERCIO LUIZ GUENO - OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, INDEFIRO A INICIAL, nos termos do artigo 330, IV, do Código de 

Processo Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, I, do mesmo códex.Condeno a parte 

requerente ao pagamento de custas processuais, sob pena de protesto, 

comunicando-se ao Departamento de Arrecadação e Controle do E. 

Tribunal Estadual para providências.Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos imediatamente.Publique-se. Registre-se. Intime-se.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Matupá (MT), 15 de maio de 2018.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63418 Nr: 1807-74.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON AQUINO DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA VIDOTTO MARTINS 

- OAB:14.990, DEMERCIO LUIZ GUENO - OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, INDEFIRO A INICIAL, nos termos do artigo 330, IV, do Código de 

Processo Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, I, do mesmo códex.Condeno a parte 

requerente ao pagamento de custas processuais, sob pena de protesto, 

comunicando-se ao Departamento de Arrecadação e Controle do E. 

Tribunal Estadual para providências.Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos imediatamente.Publique-se. Registre-se. Intime-se.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Matupá (MT), 15 de maio de 2018.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74642 Nr: 1313-44.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1313-44.2018.811.0111 (Código 74642)

Classe – Assunto: Reconhecimento e Dissolução de União Estável, 

Alimentos e Guarda

Requerente: Marcela Frizeira Porto

 Requerido: Alex Ferreira Alves

Vistos em correição.

1 - Processo em segredo de justiça (CPC, art. Art. 189, II).

2 - DEFIRO o pedido de Justiça gratuita, revogando-o a qualquer tempo se 

inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora no 

curso da demanda.

3 – Acerca do pedido de alimentos provisórios, verifico que resta provado 

o estado de filiação, razão pela qual FIXO alimentos provisórios no importe 

correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo, a partir da 

citação e prosseguindo até decisão final da causa, cujo valor deverá ser 

depositado em conta bancária a ser informada pela parte autora ou recibo 

de pagamento.

4 – NOTIFIQUE-SE a equipe multidisciplinar deste Juízo, a fim de que realize 

estudo psicossocial envolvendo as partes, bem como o menor, 

apresentando, no prazo de 15 (quinze) dias, relatório conclusivo no 

sentido de aclarar as informações prestadas na inicial, bem como as 

condições da parte para exercício da guarda.

 5 – Sem prejuízo, DETERMINO a realização de audiência de conciliação, a 

qual deverá ser realizada pela conciliadora deste Juízo, com o 

agendamento de acordo com a pauta disponível.

6– CITE-SE o requerido e INTIMEM-SE as partes para que compareçam à 

solenidade, acompanhados de seus advogados.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 15 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51037 Nr: 928-09.2012.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEI JANDREY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A, ALFEO BOSCOLI NETO, 

HDI SEGUROS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063/O, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758, 

RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - 

OAB:12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DO PRADO 

- OAB:, FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - OAB:9012/MT, LUCIMAR 

CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:5017/RO, Monica Cristina Felizardo 

Vasconcellos - OAB:OAB/MT 13.237-B, Paulo Vinicio Porto de 

Aquino - OAB:MT0014250A

 Código nº 51037.

Processo nº 928-09.2012.811.0111.

Classe – Assunto: Ação de Reparação de Danos

Requerente: Marilei Jandrey

Requerido: Brasil Telecom S/A e Outros

Vistos em correição.

Ante o teor da certidão retro, INTIME-SE a parte requerente para se 

manifestar no prazo legal.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 11 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35339 Nr: 181-93.2011.811.0111

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 685 de 806



 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INV. EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADOS PCG -BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO WORMA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 35339.

Processo nº 181-93.2011.811.0111.

Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial

Requerente: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Requerido: João Worma de Souza

Vistos em correição.

Ante o teor da certidão retro, INTIME-SE a parte requerente para se 

manifestar no prazo legal.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 11 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54135 Nr: 433-91.2014.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagem S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELICA CANDIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 54135.

Processo nº 433-91.2014.811.0111.

Classe – Assunto: Ação de Busca e Apreensão

Requerente: Banco Volkswagem S/A

Requerido: Angelica Candida Silva

Vistos em correição.

Ante o teor da certidão retro, INTIME-SE a parte requerente para se 

manifestar no prazo legal.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 11 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73254 Nr: 602-39.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERNANDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Vistos em correição.

Diante da impossibilidade de escolta, noticiada pelo ofício da Unidade 

Prisional, extraem-se as razões da impossibilidade da presença do 

acusado nesta solenidade. Desta feita em homenagem ao princípio da 

duração razoável do processo, da economia processual e ainda por não 

se tratar de violação do princípio da ampla defesa, uma vez que o 

acusado se encontra representado por seu advogado, o qual não se opôs 

à realização do ato sem a sua presença, não há óbice, portanto, à 

realização audiência. Vale à pena destacar, também, que em caso da 

defesa necessitar de novas diligências ou esclarecimentos poderá, no 

momento processual previsto no artigo 402 do CPP, requerê-las a fim de 

zelar pelo contraditório e ampla defesa do acusado.

Feitas essas considerações, DEPRECO o interrogatório do acusado à 

Comarca de Sinop/MT. Para tanto EXPEÇA-SE Carta Precatória.

Com o aporte da missiva, tendo em vista que não houve requerimentos 

referentes à fase 402 do CPP, ABRA-SE vista ao Ministério Público e, 

posteriormente, à Defesa, para apresentação de memoriais escritos, pelo 

prazo sucessivo de cinco dias. Após, conclusos para prolação de 

sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52524 Nr: 673-17.2013.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELICE CALSON DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 52534

Processo nº 673-17.2013.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Elice Calson de Jesus

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos em correição.

 Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 134-135.

No mais, OFICIE-SE COM URGÊNCIA o INSS para que seja IMEDIATAMENTE 

implantado o benefício concedido à parte autora, conforme o teor da 

sentença de fls. 134-135, sob pena de responsabilização penal pelo crime 

de desobediência (art. 330 do CP).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 07 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66677 Nr: 845-17.2017.811.0111

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SIMONE BARBOSA FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX DE SOUZA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT

 Autos nº 845-17.2017.811.0111.

Código Apolo nº 66677.

Vistos.

Atendendo a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência anteriormente aprazada para o dia 21 de março de 2018, às 

16h.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 12 de dezembro de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51783 Nr: 1680-78.2012.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE TERESINHA MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1680-78.2012.811.0111

 Código nº 51783

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente(s): Fazenda Pública do Estadual

Executada(s): Ivone Teresinha Medeiros

 Vistos em correição.

Defiro o requerimento formulado pela parte exequente (fls. 25), e 

AUTORIZO a realização de buscas por meio do sistema INFOJUD, a fim de 

obter informações sobre o endereço atualizado da executada, Ivone 

Teresinha Medeiros.

Se localizado endereço da executada, diverso dos autos, CITE-A.

Restando infrutífera a diligência, intime-se a parte exequente para 

prosseguir com o feito, requerendo o que entender de direito.
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CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 08 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52173 Nr: 320-74.2013.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 52123.

Processo nº 320-74.2013.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Maria de Lourdes Garcia

Requerido: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS

Vistos em correição.

INTIME-SE a parte exequente para informar a conta bancária para 

transferência dos valores vinculados nos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Com a informação da conta bancária, proceda a escrivania à expedição 

do(s) competente(s) alvará(s).

Após, intime-se a parte autora e seu procurador para retirá-los.

Cumprido o acima exposto, em nada sendo requerido no prazo de 05 

(cinco) dias, voltem-me os autos conclusos para prolação de sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 02 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55868 Nr: 99-23.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pereira Sobrinho, Marinalva Augusta 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 99-23.2015.811.0111 (Código nº 55868).

Exequente: Sicredi Norte/MT.

Executado: Antonio Pereira Sobrinho.

Vistos.

DEFIRO o pedido formulado (ref. 22).

Diligencie-se por meio dos sistemas à disposição deste Juízo, a fim de 

obter informações sobre o endereço atualizado dos executados.

Com as respostas, se localizado endereço diverso daquele constante do 

autos, CITE-SE. Caso contrário, INTIME-SE a parte exequente para que se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 23 de agosto de 2017.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50477 Nr: 345-24.2012.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON MARIO DAL MORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hélio Maciel da Silva - 

OAB:12789 A/MT, MARCELO FREITAS QUEIROZ - OAB:101461/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte autora para providencias, 

visto que não foi possível emitir RPV em nome do autor por constar 

irregular a situação cadastral junto a receita federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 34219 Nr: 1529-83.2010.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACI ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte autora para providencias, 

visto que não foi possível emitir RPV em nome do autor por constar 

irregular a situação cadastral junto receita federal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50523 Nr: 392-95.2012.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL KOCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 Vistos em correição. Tendo em vista que não houve requerimentos 

referentes à fase 402 do CPP, e o Ministério Público ofertou memoriais 

finais em audiência, ABRA-SE vista à Defesa, para apresentação de 

memoriais escritos, pelo prazo de cinco (05) dias. Após, conclusos para 

prolação de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51778 Nr: 1675-56.2012.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUZANIR FERREIRA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 51778

.Processo nº 1675-56.2012.811.0111

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Deuzanir Ferreira Sousa

 Requerido:Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos ao Juízo da Comarca de 

Matupá/MT.

Em seguida, inexistindo requerimentos, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Matupá/MT, 02 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50970 Nr: 860-59.2012.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR DOS ANJOS FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANILTON GONÇALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:25298, TIAGO HENRIQUE PEREIRA SOUSA - 
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OAB:20338/O

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 107, inciso IV, combinado com o 

artigo 109, inciso VI, ambos do Código Penal, julgo EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado CEZAR DOS ANJOS FIGUEIREDO, em virtude da 

prescrição da pretensão punitiva estatal, com relação ao crime que lhe é 

imputado neste processo (art. 21 do Decreto Lei n° 3.688/41).Solicite-se a 

devolução da Carta Precatória expedida à fl.141, independentemente de 

cumprimento.Transitando em julgado a presente sentença, procedam-se 

às baixas, comunicações e anotações de estilo, arquivando-se os 

autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.Matupá/MT, 24 de 

abril de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55288 Nr: 1376-11.2014.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1376-11.2014.811.0111 (Código 55288)

Classe – Assunto: Ação de Reconhecimento de União Estável c/c Partilha 

de Bens

Requerente: Célia Pereira Borges

Requerido: Cezar Alves Ribeiro

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c 

Partilha de Bens proposta por Célia Pereira Borges em face de Cézar 

Alves Ribeiro, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

Os autos tramitam há quase quatro anos sem providência efetiva, eis que 

a requerente permaneceu inerte, sem dar prosseguimento ao feito, desde 

2015, ano do seu último contato com a causídica que lhe representa.

Outrossim, a tentativa de intimação pessoal restou frustrada, sendo a 

requerente pessoa desconhecida no endereço indicado, consoante 

certidão inclusa (f.37).

Verifica-se, portanto, que, no decorrer do procedimento, deixou a parte 

requerente de promover atos e diligências que lhe competiam, 

ocasionando assim, o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, 

consoante certidão de f.96.

Com efeito, diante da inação da parte requerente em dar seguimento à 

presente ação, não resta alternativa a este Juízo a não ser extingui-la.

Ademais, isso não impede que a parte exequente, na forma adequada e 

com a devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver 

satisfeita sua pretensão.

Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, III, do Código de Processo Civil/2015.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas judiciais, cuja 

exigibilidade está suspensa em razão de ser beneficiária da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo 

Civil.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 18 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35057 Nr: 2370-78.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmor Zanette, MYRIAN TAVARES ZANETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2370-78.2010.811.0111 (Código 35057)

Classe – Assunto: Execução

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executado: Valmor Zanette e Myrian Tavares Zanette

Vistos em correição.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo Banco do Brasil 

S.A. em face de Valmor Zanette e Myrian Tavares Zanette, todos 

qualificados nos autos.

Os autos tramitam há mais de sete anos sem providência efetiva, eis que o 

exequente permaneceu inerte, sem dar prosseguimento ao feito, haja vista 

que sua última manifestação ocorreu há quatro anos (f.86).

Verifica-se, portanto, que, no decorrer do procedimento, deixou a parte 

exequente de promover atos e diligências que lhe competiam, ocasionando 

assim, o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, consoante 

certidão de f.96.

Com efeito, diante da inação da parte exequente em dar seguimento à 

presente ação, não resta alternativa a este Juízo a não ser extingui-la.

Ademais, isso não impede que a parte exequente, na forma adequada e 

com a devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver 

satisfeita sua pretensão.

Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, III, do Código de Processo Civil/2015.

Revogo eventuais constrições judiciais.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas judiciais.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 12 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-05.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RECLAMANTE DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 30/05/2017 ÀS 13:15 HORAS, 

DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O RECLAMANTE NA 

REFERIDA AUDIÊNCIA.

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70268 Nr: 985-66.2018.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avelino Ferreira de Paula, Aristóteles Amâncio 

de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DAS DISPOSIÇÕES FINAISDefiro desde já o cumprimento nos moldes 

facultados pelo art. 212, §2º do NCPC, caso haja necessidade.Havendo 

necessidade de pagamento de diligências, intime-se o exequente para que 

providencie o pagamento dessa e junte aos autos o comprovante de 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso, não haja o cumprimento 

da determinação acima, certifique-se a inercia do advogado e proceda 

com a intimação pessoal do exequente para juntar o comprovante de 

pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo. Para tanto, deverá intimar a autora (PJ) pessoalmente, através 

de Aviso de Recebimento (AR), sendo desnecessária nova intimação do 
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advogado a respeito deste último ato.Expeça-se certidão comprobatória do 

ajuizamento desta execução, em consonância com o que dispõe o art. 828 

do CPC. Concedo o prazo de 10 (dez) dias, contados da expedição da 

referida certidão, para que o exequente informe as averbações 

efetivadas. Vale a presente decisão como mandado de citação do 

executado. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 62764 Nr: 880-26.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dias Oribe & Cia Ltda - ME, Paulo Dias Oribe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃOVistos, etc. I – DA ALTERAÇÃO DA CLASSE PROCESSUAL1. 

Proceda com a alteração da classe processual para execução de titulo 

judicial. 2. Intime-se o autor/exequente para que traga aos autos cálculo do 

débito atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias, caso não haja no 

processo. 2.1. Havendo inércia a qualquer determinação expedida pelo 

juízo, inclusive para o pagamento de diligência do oficial de justiça, 

intime-se, pessoalmente, o exequente para que cumpra a referida 

determinação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processO. IV – DISPOSIÇÕES FINAIS5. Havendo pedido de suspensão do 

processo, desde já defiro-o, pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

oportunidade em que os autos deverão aguardar em arquivo provisório. 

5.1. Após, intime-se o exequente para que proceda com o regular 

andamento do feito para que haja a satisfação de seu crédito, no prazo de 

15 (quinze) dias. 5.2. Ficam as partes intimadas de que deverão manter os 

seus endereços atualizados, ainda que a modificação seja temporária, 

presumindo-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante nos 

autos (art. 274, § único do CPC).5.3. Havendo juntada de petição, 

indicando que houve alteração do patrono do autor ou do requerido, 

proceda com a alteração no sistema Apolo para que esses novos 

patronos sejam intimados dos demais andamentos processuais.5.6. 

Atente-se a secretaria deste juízo ao item 2.1 desta decisão. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69333 Nr: 536-11.2018.811.0030

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.C. Nervo e Cia LTDA, Tania Mara Nervo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Vieira da Silva Presilio - Construções 

ME, José Dantas de Souza, Adecir Pellegrini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdeson Pereira da Silva - 

OAB:15846/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane da Silva Campos 

Souza - OAB:15097

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que sejam intimadas as partes embargadas do inteiro teor da decisão 

de Ref: 4, bem como para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 679 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64375 Nr: 1600-90.2017.811.0030

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ciscon da Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte embargada do inteiro teor da decisão de 

Ref: 10, bem como para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 920, I, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64353 Nr: 1593-98.2017.811.0030

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademar Rodrigues de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elimar Azevedo Selvatico - 

OAB:21282/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte embargada do inteiro teor da decisão de 

Ref: 10, bem como para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 920, I, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 53217 Nr: 64-78.2016.811.0030

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iracema Caetano de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Paulino Calumbi do 

Nascimento - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17.642, Giselia Silva Rocha - OAB:14241, Roque Pires da Rocha 

Filho - OAB:9870

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte embargada do inteiro teor da decisão de 

Ref: 18, bem como para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 920, I, do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 61046 Nr: 4253-02.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Vargas da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliane Bussolaro - 

OAB:15051

 DECISÃO

Vistos, etc.

 Certifique-se quanto a tempestividade da reconvenção de ref. 26, bem 

como, cumpram-se as disposições do art. 1.222 da CNGC/MT.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 55356 Nr: 773-16.2016.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aparecido Berto Pasqual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12.006/MT

 DESPACHO

Vistos, etc.

 Intime-se pessoalmente a parte autora para que cumpra a decisão de ref. 

45, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo.

 Com o recolhimento das custas, cumpram-se as demais determinações da 

decisão de ref. retro.
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 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66995 Nr: 2791-73.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sávio Batista Maciel, João Victor da Silva 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno de França Barreto - 

OAB:10274, Emerson Flávio de Andrade - OAB:6730/O

 DESPACHO/Mandado de intimação

Vistos etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta, haja vista este 

magistrado também responder pela Comarca de Rosário Oeste/MT, da qual 

é titular, redesigno a audiência para o dia 15/06/2018, às 13h30min.

 Intimem-se as partes, procedendo-se com o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70545 Nr: 1109-49.2018.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adir Lambrecht, Hilda Lambrecht

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudir Falabretti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:14.594 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 600,35 (seiscentos reais 

e trinta e cinco centavos), a ser realizado conforme determina o 

Provimento n. 7/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70545 Nr: 1109-49.2018.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adir Lambrecht, Hilda Lambrecht

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudir Falabretti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:14.594 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos Portaria n. 12/2016-DF e Ordem de Serviço n. 01/2018-DF 

deste Juízo, artigo 1º, impulsiono a presente carta precatória para que 

seja dado efetivo cumprimento ao ato deprecado, comunicando-se o Juízo 

Deprecante. Com o cumprimento, devolva-se a presente missiva, 

procedendo-se as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70441 Nr: 1054-98.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pinheiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana de Jesus Ribeiro 

Pinho - OAB:7.973-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO/Ofício n. 205/2017.Vistos etc. Trata-se de ação de auxilio 

doença com pedido de tutela antecipada.I – DO RECEBIMENTO DA 

INICIALRecebo o pedido inicial, uma vez que preenche os requisitos 

dispostos no art. 319 do Código de Processo Civil.II – DA GRATUIDADE DA 

JUSTIÇATendo em vista as informações de hipossuficiência da parte, 

defiro o pedido de gratuidade da justiça, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50 e do CPC.III – DO 

PLEITO LIMINARPara a concessão da tutela antecipada é necessário o 

preenchimento de dois requisitos legais: a verossimilhança das alegações 

e o perigo de dano de difícil ou impossível reparação, caso se aguarde o 

provimento final da ação.No caso posto em exame, a autora, sem sombra 

de dúvida, demonstra o periculum in mora a autorizar a antecipação dos 

efeitos da tutela. Não nos escapa a urgência necessária na prestação da 

tutela jurisdicional em casos como o presente, ainda mais ao 

considerarmos o importante caráter social dos direitos ora veiculados. 

Contudo, no que tange à verossimilhança das alegações, verifico que a 

prova documental juntada aos autos, embora sirva como início de prova 

necessária para a concessão do benefício, não é suficiente, por si só, 

para que se antecipem os efeitos da tutela jurisdicional, fazendo-se 

necessária a realização de perícia, a ser realizada em momento oportuno. 

Isto posto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

formulado pela autora, posto que ausente o requisito da verossimilhança 

necessária para sua concessão...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64113 Nr: 1481-32.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jumar Lupe Gusmão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia dos Santos Oliveira - 

OAB:23349/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

e, consequentemente, extinto o processo com resolução do mérito, para 

condenar a requerida a conceder à parte autora auxílio-doença desde a 

data do requerimento administrativo 17/01/2017 (fls. 32 – PDF), devendo 

incidir sobre os valores: a)a partir de 30/06/2009 a 25/03/2015: incidência 

da Lei nº Lei 11.960/09, art.1-F da Lei nº 9.494/97 com a atualização 

monetária pela TR e juros moratórios nos mesmos moldes aplicados à 

caderneta de poupança;b)a partir de 25/03/2015: a atualização monetária 

pelo (IPCA-E), juros monetários pelos índices da caderneta de 

poupança.Concedo TUTELA ANTECIPADA para determinar a 

implementação do auxílio doença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao montante de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais).Condeno o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência no percentual de 10% do valor da 

condenação, correspondente às parcelas vencidas, de acordo com a 

Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça, adicionados aos 

acréscimos legais a partir da presente data. Custas pelo réu, todavia, está 

isento nos termos do art. 3º, I da Lei Estadual nº. 7603/01. Sentença não 

sujeita a reexame necessário em razão de não ultrapassar o valor de 

1.000 (mil) salários mínimos.Sentença publicada em audiência, saem 

intimados a requerente e seu patrono. Intimem-se o requerido.Após o 

trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67433 Nr: 2996-05.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Augusto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Ribeiro - OAB:3562

 A vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na denúncia e condeno o réu OSMAR AUGUSTO DA SILVA, 

devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas 

nos artigos 129, §9º, 147 e 329, todos do Código Penal. Atento ao 

disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo à dosimetria da 

pena...- Do concurso materialTendo em vista que o denunciado OSMAR 

AUGUSTO DA SILVA praticou os delitos capitulados nos artigos 129, §9º, 

147 e 329, todos do Código Penal, reconheço o concurso material previsto 

no artigo 69 do Código Penal, somando-se as penas impostas, motivo pelo 

qual torno a pena DEFINITIVA do réu em 01(um) ano 07 (sete) meses e 26 

(vinte e seis) dias de detenção. 3.4 -Do Regime Inicial Atento ao período de 

prisão cumprido pelo réu (art. 387, §2º, do CPP), mas em observância ao 

que dispõe o art. 33,§2º, alínea “c” c/c art. 59, ambos do código penal, 
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FIXO o regime prisional de início aberto, haja vista o quantum da pena 

estabelecido. Defiro o direito de recorrer em liberdade, de modo que 

expeça-se Alvará de Soltura quanto a este crime.EXPEÇA-SE ALVARÁ DE 

SOLTURA EM FAVOR DO ACUSADO OSMAR AUGUSTO DA SILVA, 

COLOCANDO-O EM LIBERDADE, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO NÃO 

ESTIVER PRESO...P.R.I.C.Após, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 46604 Nr: 1849-46.2014.811.0030

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MSGS, EVHS(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAHdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane da Silva Campos - 

OAB:MT - 15.097/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos, etc.

 Defiro o pedido retro.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66082 Nr: 2364-76.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidinei Aparecido de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ..., JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e condeno o réu 

Sidinei Aparecido de Jesus, pela prática do delito de roubo majorado, art. 

157, §2º, I e V do CP.Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo 

diploma legal, passo à dosimetria da pena.Analisando as circunstâncias do 

art. 59 do Código Penal, denoto que: a).... À vista das circunstâncias 

analisadas individualmente, fixo a pena base em 06 (anos) anos e 03 

(três) meses de reclusão, com pagamento de 139 (cento e trinta e nove) 

dias-multa.Em relação à segunda fase da aplicação da pena,...l fixo a pena 

provisória em 05 (...) anos 02 (dois) meses e 15 (...) dias de reclusão e 

115 (cento e quinze) dias-multa.Na terceira fase... razão pela qual fixo o 

aumento da pena em 1/3 e passo a dosá-la em 06 (...) anos 11 (..) meses 

e 10 (.) dias de reclusão e 153 (...) dias-multa.DA PENA DEFINITIVADesta 

feita, torno a pena concreta e definitiva em desfavor de Sidinei Aparecido 

de Jesus no patamar de 06 (seis) anos 11 (onze) meses e 10 (dez) dias 

de reclusão e 153 (...) dias-multa.Condeno ainda o réu ao pagamento das 

custas e demais despesas processuais.VALOR DO DIA-MULTAFixo o 

dia-multa no valor de 1/30 (...), vigente à época do fato delituoso.REGIME 

INICIALAtento ao período de prisão cumprido pelo réu (art. 387, §2º, do 

CPP), mas em observância ao que dispõe o art. 33,§2º, alínea “b” , e § 3º, 

c/c art. 59, ambos do código penal, FIXO o regime prisional de início o 

FECHADO. Entendo que encontra-se presente os motivos ensejadores de 

sua prisão preventiva, de modo que o sentenciado não poderá recorrer 

em liberdade. Ora, .... SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 

POR RESTRITIVA DE DIREITO..BENS APREENDIDOS... DAS DISPOSIÇÕES 

FINAIS...; f) Da sentença, intimem-se o Ministério Público, a Defesa e o 

condenado, pessoalmente, indagando a ela sobre o desejo de recorrer o 

que será feito mediante termo, tudo a teor do art. 1.421 da CNGCGJ/MT.g) 

Comunique o juízo da Comarca de Tapurah, processo de cód. 41085, a 

respeito da presente condenação do acusado Sidinei Aparecido de Jesus. 

h)...

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41073 Nr: 946-79.2012.811.0030

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAdMdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suzye Maria José Conceição 

Martins do Nascimento - OAB:13746

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO MANOEL DO NASCIMENTO, Cpf: 

34871047253, Rg: 430 927, Filiação: Sebastião Manoel do Nascimento e 

Benedita Soares do Nascimento, data de nascimento: 24/05/1963, 

brasileiro(a), natural de Terra Roxa-PR, casado(a), agricultor. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.593,60 (Um mil e quinhentos e noventa e tres 

reais e sessenta centavos), no prazo de @Prazo, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de Expedição de certidão para fins de 

PROTESTOS OU DIVIDA ATIVA, a depender da origem do débito (art. 8º, § 

1º e § 2°, Prov. 12/2017-CGJ)..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carmelindo Rei da Silva, 

digitei.

Nobres, 15 de maio de 2018

Carmelindo Rei da Silva

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 53217 Nr: 64-78.2016.811.0030

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iracema Caetano de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Paulino Calumbi do 

Nascimento - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17.642, Giselia Silva Rocha - OAB:14241, Roque Pires da Rocha 

Filho - OAB:9870

 DESPACHO

Vistos etc.

Considerando a lotação deste Magistrado para jurisdicionar junto à 

Segunda Vara da Comarca de Juína/MT-Segunda Entrância, nos termos do 

Ato n° 192/2015-CMag, devolvo os autos à Secretaria da Vara a fim de 

renovar a conclusão ao Magistrado que me sucederá.

Cumpra-se.

Nobres/MT, 12 de dezembro de 2016.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 20544 Nr: 1022-74.2010.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:9.309, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme e-mail encaminhado a esta Vara nesta data, pelo 

médico perito, fica a perícia médica designada para o dia 18/05/2018 

cancelada, sendo redesignada para o dia 14/06/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66738 Nr: 2665-23.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandra Nishimoto Braga 

Savoldi - OAB:MT - 9.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme e-mail encaminhado a esta Vara nesta data, pelo 
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médico perito, fica a perícia médica designada para o dia 18/05/2018 

cancelada, sendo redesignada para o dia 14/06/2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40073 Nr: 1772-42.2011.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando José de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Certifico que conforme e-mail encaminhado a esta Vara, nesta data, pelo 

médico perito, fica a perícia médica designada para o dia 18/05/2018 

cancelada, sendo redesignada para o dia 14/06/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 47957 Nr: 126-55.2015.811.0030

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro Francisco de Moraes, Ozana Francisca da 

Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433/MT, Cesar Lima do Nascimento - OAB:4651, 

Defensoria da Comarca de Nobres - MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme e-mail encaminhado a esta Vara nesta data, pelo 

médico perito, fica a perícia médica designada para o dia 18/05/2018 

cancelada, sendo redesignada para o dia 14/06/2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21070 Nr: 1545-86.2010.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Rodrigues do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éder Pereira de Assis - 

OAB:8.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12099, Renato 

Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A

 Certifico que conforme e-mail encaminhado a esta Vara nesta data, pelo 

médico perito, fica a perícia médica designada para o dia 18/05/2018 

cancelada, sendo redesignada para o dia 14/06/2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 42027 Nr: 2098-65.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zac Lene Silva Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT8506-A

 Certifico que conforme e-mail encaminhado a esta Vara nesta data, pelo 

médico perito, fica a perícia médica designada para o dia 18/05/2018 

cancelada, sendo redesignada para o dia 14/06/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 43727 Nr: 1816-90.2013.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião do Bom Despacho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Nobres-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Domingues de Oliveira 

- OAB:MT - 11.670-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme e-mail encaminhado a esta Vara nesta data, pelo 

médico perito, fica a perícia médica designada para o dia 18/05/2018 

cancelada, sendo redesignada para o dia 14/06/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69100 Nr: 449-55.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nazaré de Fátima Semeler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana de Jesus Ribeiro 

Pinho - OAB:7.973-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme e-mail encaminhado a esta Vara nesta data, pelo 

médico perito, fica a perícia médica designada para o dia 18/05/2018 

cancelada, sendo redesignada para o dia 14/06/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66675 Nr: 2628-93.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalina Roos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana de Jesus Ribeiro 

Pinho - OAB:7.973-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme e-mail encaminhado a esta Vara nesta data, pelo 

médico perito, fica a perícia médica designada para o dia 18/05/2018 

cancelada, sendo redesignada para o dia 14/06/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69940 Nr: 816-79.2018.811.0030

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josemir Luiz Celso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe da 24ª Ciretran de Nobres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Flávio de Andrade - 

OAB:6730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte impetrante, para manifestar conforme 

determinado na decisão de Ref: 15.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-21.2018.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MORETTO & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para no prazo de 
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05 (cinco) dias, manifestar sobre os embargos de declaração 

apresentado pela parte autora.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 38439 Nr: 1235-67.2016.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welton Bruno Lemes de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Publico -MT - OAB:, 

JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - OAB:8159

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO: 90 DIAS AUTOS N.º 

1235-67.2016.811.0031 – Cód. 38439ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento 

Ordinário->Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL PARTE 

REQUERENTE: Justiça Pública

PARTE REQUERIDA: Welton Bruno Lemes de AraujoINTIMANDO(A, S): 

Réu(s): Welton Bruno Lemes de Araujo, Cpf: 06079897180, Rg: 2722102-4 

SSP MT Filiação: Liodilho Araujo dos Santos e Iracema Maria Lemes da 

Silva, data de nascimento: 05/08/1996, brasileiro(a), natural de 

Nortelândia-MT, solteiro(a), auxiliar de almoxarifado, Endereço: Rua 21 de 

Abril, Casa16residencial, Maximino Claro de Oliveira, Perto da Natália, 

Bairro: Bandeirantes, Cidade: Nortelândia-MT, atualmente em lugar incerto 

e não sabido.FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos final transcrita: SENTENÇA: “...Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal constante na 

denúncia, para o efeito de ABSOLVER o acusado da imputação do crime 

de dano qualificado pelo emprego de violência ou Intime-se pessoalmente 

o condenado, devendo o Sr. Oficial de Justiça indagar se o réu deseja ou 

não recorrer da sentença. b)Cientifiquem-se os representantes do 

Ministério Público e o advogado dativo. Certificado o trânsito em julgado, 

(a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados; (b) encaminhem-se os 

autos ao Cartório Contador, para o cálculo das custas processuais; (c) 

insira-se no sistema conveniado ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado 

de Mato Grosso (SIEL), o teor desta condenação, nos termos do artigo 71, 

§ 2º, do Código Eleitoral c/c artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, (d) 

oficiem-se aos Institutos de Identificação Criminal Nacional e Estadual, bem 

como aos Cartórios Distribuidores desta Comarca e de residência e 

nascimento do réu, para as anotações pertinentes e; (e) expeçam-se as 

Guias de Execução Penal Definitivas, encaminhando-se à Vara de 

Execuções Penais competente. Considerando atuação ao longo do 

processo, fixo o equivalente a 04 (quatro) URH a ser suportado pela 

Fazenda Pública em razão do trabalho prestado pelo advogado Dr. José 

Carlos de Almeida Benevides. Cumpridas todas essas providências, 

arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de estilo. Publicada 

com a inserção no Sistema Informatizado Apolo. Intime-se e Cumpra-se. 

Nortelândia/MT, 30 de janeiro de 2018 Marina Carlos França Juíza de 

DireitoEu, Bethânia Maximiana de Souza (Técnico Judicial), digitei. 

Nortelândia - MT, 15 de maio de 2018. Ivete Souza Figueredo Campos 

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30512 Nr: 425-34.2012.811.0031

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genaldo Alves Macena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEY FERREIRA DE OLIVEIRA, Valdenir 

Grigio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wanessa Correia Franchi i 

Vieira - OAB:10.907 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898

 INTIMO a procuradora da parte autora, Drª. WANESSA CORREIA 

FRANCHINI VIEIRA-OAB/MT. 10.907,para manifestar acerca da certidão do 

Oficial de Justiça ás fls. 195 a saber: CERTIFICO que DEIXEI de intimar o 

autor GENALDO ALVES MACENA, por não tê-lo encontrado, sendo que a 

casalocalizada no referido endereço estava fechada e não encontrei 

nenhum vizinho que pudesse dar alguma informação quanto ao paradeiro 

do autor. Sendo assim, devolvo o mandado em cartório. Nortelândia, 05 de 

abril de 2018 Afonso Arinos Borges - Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 35182 Nr: 512-82.2015.811.0031

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA MURALHA LTDA, José Brito 

dos Santos, Laura Batista dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte REQUERENTE, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para encartar aos autos planilha de débito 

atualizada e/ourequerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 36840 Nr: 366-07.2016.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGMAR MARTINS FARIA, AMELIO MARTINS 

DE FARIA, AGNALDO MARTINS DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4,º do NCPC, impulsiono o feito e intimo a parte 

REQUERENTE, na pessoa de seu(s) advogado(s), para que proceda com 

o recolhimento das custas, consoante sentença datada de 11/05/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 32031 Nr: 154-54.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Priscila Darolt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213-O, GRACIELLY ROSA ORMOND - OAB:18163/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que INTIMO a parte REQUERENTE, na pessoa de seu(s) 

advogado(s) , da r. sentença proferida nos autos, a seguir transcrita: " 

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem assim em verba 

honorária no importe de 20% do valor atualizado da causa (CPC/2015, art. 

85, § 2º), ônus, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade pelo 

prazo de 5 (cinco) anos (CPC/2015, art. 98, § 3º), porquanto do 

deferimento da assistência judiciária gratuita. Transitada esta em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de 

estilo. Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo TJ/MT. 

Intimem-se e Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 38495 Nr: 1273-79.2016.811.0031

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI NEVES SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 
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OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4,º do NCPC, impulsiono o feito e intimo a parte 

REQUERENTE, na pessoa de seu(s) advogado(s, para que proceda com o 

recolhimento das custas, consoante sentença de 11/05/2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31558 Nr: 665-86.2013.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joel Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Firenze Energética S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Almeida Alves - 

OAB:13615/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Cardoso de Souza 

Higa - OAB:14500

 . Por fim, quanto ao erro material apontado nos embargos declaratórios, 

os mesmos não se vislumbram na sentença prolatada. Com efeito, o 

embargante afirma que a sentença apontou a revelia da ré, porém a 

mesma em nenhum momento utilizou-se desse termo, mas apenas realizou 

o relatório do processo consignando o equívoco ocorrido nos autos e 

devidamente sanado às fls. 78. Diante do exposto, conheço dos embargos 

de declaração, porém nego-lhe provimento, mantendo a sentença atacada 

em todos os seus termos. Cumpra-se as determinações contidas na 

sentença retro. Nortelândia-MT, 14 de maio de 2018. Marina Carlos França 

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31580 Nr: 687-47.2013.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alfreu Coelho de Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Firenze Energética S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Almeida Alves - 

OAB:13615/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Cardoso de Souza 

Higa - OAB:14500

 Por fim, quanto ao erro material apontado nos embargos declaratórios, os 

mesmos não se vislumbram na sentença prolatada. Com efeito, o 

embargante afirma que a sentença apontou a revelia da ré, porém a 

mesma em nenhum momento utilizou-se desse termo, mas apenas realizou 

o relatório do processo consignando o equívoco ocorrido nos autos e 

devidamente sanado às fls. 78. Diante do exposto, conheço dos embargos 

de declaração, porém nego-lhe provimento, mantendo a sentença atacada 

em todos os seus termos. Cumpra-se as determinações contidas na 

sentença retro. Nortelândia-MT, 10 de maio de 2018. Marina Carlos França 

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31589 Nr: 696-09.2013.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinaldo Silva Damasceno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Firenze Energética S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Almeida Alves - 

OAB:13615/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Cardoso de Souza 

Higa - OAB:14500

 Por fim, quanto ao erro material apontado nos embargos declaratórios, os 

mesmos não se vislumbram na sentença prolatada. Com efeito, o 

embargante afirma que a sentença apontou a revelia da ré, porém a 

mesma em nenhum momento utilizou-se desse termo, mas apenas realizou 

o relatório do processo consignando o equívoco ocorrido nos autos e 

devidamente sanado às fls. 79. Diante do exposto, conheço dos embargos 

de declaração, porém nego-lhe provimento, mantendo a sentença atacada 

em todos os seus termos. Cumpra-se as determinações contidas na 

sentença retro. Nortelândia-MT, 14 de maio de 2018. Marina Carlos França 

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31522 Nr: 629-44.2013.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rodrigues de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14.241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 629-44.2013.811.0031 – Código 31522

VISTOS.

I. Levando em consideração a decisão do TRF-1 em relação ao agravo 

interposto pela autora (fls. 29) DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO constante 

à fl. 27, a partir da data do requerimento da requerente.

II. Findo o prazo, deverá a parte autora se manifestar acerca do 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Nortelândia/MT, 14 de maio de 2018.

Marina Carlos França

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31555 Nr: 662-34.2013.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Teodoro Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Firenze Energética S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Almeida Alves - 

OAB:13615/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Cardoso de Souza 

Higa - OAB:14500

 Por fim, quanto ao erro material apontado nos embargos declaratórios, os 

mesmos não se vislumbram na sentença prolatada. Com efeito, o 

embargante afirma que a sentença apontou a revelia da ré, porém a 

mesma em nenhum momento utilizou-se desse termo, mas apenas realizou 

o relatório do processo consignando o equívoco ocorrido nos autos e 

devidamente sanado às fls. 35. Diante do exposto, conheço dos embargos 

de declaração, porém nego-lhe provimento, mantendo a sentença atacada 

em todos os seus termos. Cumpra-se as determinações contidas na 

sentença retro. Nortelândia-MT, 14 de maio de 2018. Marina Carlos França 

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31338 Nr: 447-58.2013.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick - OAB:9870, GISELIA DA 

SILVA ROCHA - OAB:14.241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas judiciais e 

honorários advocatícios, eis que DEFIRO o benefício da assistência 

judiciária gratuita. Transitada esta em julgado, certifique-se e 

ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações e baixas de estilo.DECLARO 

esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Às providências.Nortelândia-MT, 14 de maio de 2018.Marina 

Carlos FrançaJuíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31591 Nr: 698-76.2013.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gildete Araújo Chaves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Firenze Energética S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Almeida Alves - 

OAB:13615/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Cardoso de Souza 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 694 de 806



Higa - OAB:14500

 Por fim, quanto ao erro material apontado nos embargos declaratórios, os 

mesmos não se vislumbram na sentença prolatada. Com efeito, o 

embargante afirma que a sentença apontou a revelia da ré, porém a 

mesma em nenhum momento utilizou-se desse termo, mas apenas realizou 

o relatório do processo consignando o equívoco ocorrido nos autos e 

devidamente sanado às fls. 36. Diante do exposto, conheço dos embargos 

de declaração, porém nego-lhe provimento, mantendo a sentença atacada 

em todos os seus termos. Cumpra-se as determinações contidas na 

sentença retro. Nortelândia-MT, 14 de maio de 2018. Marina Carlos França 

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31559 Nr: 666-71.2013.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Lino de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Firenze Energética S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Almeida Alves - 

OAB:13615/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Cardoso de Souza 

Higa - OAB:14500

 Por fim, quanto ao erro material apontado nos embargos declaratórios, os 

mesmos não se vislumbram na sentença prolatada. Com efeito, o 

embargante afirma que a sentença apontou a revelia da ré, porém a 

mesma em nenhum momento utilizou-se desse termo, mas apenas realizou 

o relatório do processo consignando o equívoco ocorrido nos autos e 

devidamente sanado às fls. 77. Diante do exposto, conheço dos embargos 

de declaração, porém nego-lhe provimento, mantendo a sentença atacada 

em todos os seus termos. Cumpra-se as determinações contidas na 

sentença retro. Nortelândia-MT, 14 de maio de 2018. Marina Carlos França 

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10097 Nr: 540-26.2010.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nemesia Santana Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick - OAB:9870, ERICK 

HENRIQUE DIAS PRADO - OAB:17.642, Giselia Silva Rocha - 

OAB:14.241, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, sem a resolução 

de seu mérito, à luz do artigo 485, IX, do Novo Código de Processo 

Civil.Sem custas e honorários advocatícios. Transitada esta em julgado, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações e baixas de 

estilo.DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria 

da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

4 2 / 2 0 0 8 / C G J / M T . I N T I M E M - S E .  C U M P R A - S E . À s 

providências.Nortelândia/MT, 14 de maio de 2018.MARINA CARLOS 

FRANÇA,Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31557 Nr: 664-04.2013.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jornezio Soares de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Firenze Energética S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Almeida Alves - 

OAB:13615/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Cardoso de Souza 

Higa - OAB:14500

 Por fim, quanto ao erro material apontado nos embargos declaratórios, os 

mesmos não se vislumbram na sentença prolatada. Com efeito, o 

embargante afirma que a sentença apontou a revelia da ré, porém a 

mesma em nenhum momento utilizou-se desse termo, mas apenas realizou 

o relatório do processo consignando o equívoco ocorrido nos autos e 

devidamente sanado às fls. 76. Diante do exposto, conheço dos embargos 

de declaração, porém nego-lhe provimento, mantendo a sentença atacada 

em todos os seus termos. Cumpra-se as determinações contidas na 

sentença retro. Nortelândia-MT, 14 de maio de 2018. Marina Carlos França 

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31584 Nr: 691-84.2013.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roselaine Abrantes Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Firenze Energética S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Almeida Alves - 

OAB:13615/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Cardoso de Souza 

Higa - OAB:14500

 Por fim, quanto ao erro material apontado nos embargos declaratórios, os 

mesmos não se vislumbram na sentença prolatada. Com efeito, o 

embargante afirma que a sentença apontou a revelia da ré, porém a 

mesma em nenhum momento utilizou-se desse termo, mas apenas realizou 

o relatório do processo consignando o equívoco ocorrido nos autos e 

devidamente sanado às fls. 78. Diante do exposto, conheço dos embargos 

de declaração, porém nego-lhe provimento, mantendo a sentença atacada 

em todos os seus termos. Cumpra-se as determinações contidas na 

sentença retro. Nortelândia-MT, 14 de maio de 2018. Marina Carlos França 

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31571 Nr: 678-85.2013.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tancredo dos Santos Queiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Firenze Energética S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Almeida Alves - 

OAB:13615/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Cardoso de Souza 

Higa - OAB:14500

 Por fim, quanto ao erro material apontado nos embargos declaratórios, os 

mesmos não se vislumbram na sentença prolatada. Com efeito, o 

embargante afirma que a sentença apontou a revelia da ré, porém a 

mesma em nenhum momento utilizou-se desse termo, mas apenas realizou 

o relatório do processo consignando o equívoco ocorrido nos autos e 

devidamente sanado às fls. 78. Diante do exposto, conheço dos embargos 

de declaração, porém nego-lhe provimento, mantendo a sentença atacada 

em todos os seus termos. Cumpra-se as determinações contidas na 

sentença retro. Nortelândia-MT, 14 de maio de 2018. Marina Carlos França 

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31581 Nr: 688-32.2013.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aníbal Ferreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Firenze Energética S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Almeida Alves - 

OAB:13615/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Cardoso de Souza 

Higa - OAB:14500

 Por fim, quanto ao erro material apontado nos embargos declaratórios, os 

mesmos não se vislumbram na sentença prolatada. Com efeito, o 

embargante afirma que a sentença apontou a revelia da ré, porém a 

mesma em nenhum momento utilizou-se desse termo, mas apenas realizou 

o relatório do processo consignando o equívoco ocorrido nos autos e 

devidamente sanado às fls. 77. Diante do exposto, conheço dos embargos 

de declaração, porém nego-lhe provimento, mantendo a sentença atacada 

em todos os seus termos. Cumpra-se as determinações contidas na 

sentença retro. Nortelândia-MT, 14 de maio de 2018. Marina Carlos França 

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31471 Nr: 578-33.2013.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Maria Rosa de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 578-33.2013.811.0031 – Código 31471

VISTOS.

I. Levando em consideração a decisão do TRF-1 em relação ao agravo 

interposto pela autora (fls. 36/37) DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO 

constante à fl. 34, a partir da data do requerimento da requerente.

II. Findo o prazo, deverá a parte autora se manifestar acerca do 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Nortelândia/MT, 14 de maio de 2018.

Marina Carlos França

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31472 Nr: 579-18.2013.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Acelina Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA DA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT, Suyan 

Magalhães de Lima - OAB:14353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 579-18.2013.811.0031 – Código 31472

VISTOS.

I. Levando em consideração a decisão do TRF-1 em relação ao agravo 

interposto pela autora (fls. 29/30) DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO 

constante à fl. 27, a partir da data do requerimento da requerente.

II. Findo o prazo, deverá a parte autora se manifestar acerca do 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Nortelândia/MT, 14 de maio de 2018.

Marina Carlos França

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31248 Nr: 359-20.2013.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlindo Resende da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick - OAB:9870, GISELIA DA 

SILVA ROCHA - OAB:14.241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 359-20.2013.811.0031 – Código 31248

VISTOS.

I. Levando em consideração a decisão do TRF-1 em relação ao agravo 

interposto pela autora (fls. 31) DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO constante 

à fl. 30, a partir da data do requerimento da requerente.

II. Findo o prazo, deverá a parte autora se manifestar acerca do 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Nortelândia/MT, 14 de maio de 2018.

Marina Carlos França

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31548 Nr: 655-42.2013.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Paulo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Firenze Energética S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Almeida Alves - 

OAB:13615/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Cardoso de Souza 

Higa - OAB:14500

 Por fim, quanto ao erro material apontado nos embargos declaratórios, os 

mesmos não se vislumbram na sentença prolatada. Com efeito, o 

embargante afirma que a sentença apontou a revelia da ré, porém a 

mesma em nenhum momento utilizou-se desse termo, mas apenas realizou 

o relatório do processo consignando o equívoco ocorrido nos autos e 

devidamente sanado às fls. 77. Diante do exposto, conheço dos embargos 

de declaração, porém nego-lhe provimento, mantendo a sentença atacada 

em todos os seus termos. Cumpra-se as determinações contidas na 

sentença retro. Nortelândia-MT, 14 de maio de 2018. Marina Carlos França 

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30568 Nr: 481-67.2012.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Firenze Energética S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Allianz Seguros S/A, José Francisco Barbosa 

Ortiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ernesto Tzirulnik - 

OAB:69034/SP, Mauricio Luis Pinheiro Silveira - OAB:131657/SP, 

Wolf Ejzenberg - OAB:237920/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10.105, Diogo Ibrahim Campos - OAB:MT/13296, Luis Felipe de 

Freitas Braga Pellon - OAB:20.387

 Processo nº: 481-67.2012.811.0031 - Código 30568

Vistos.

Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida, 

solicitando a modificação da sentença homologatória lançada às fls. 1.628, 

a fim de constar a dispensa do recolhimento das custas remanescentes.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

 Fundamento. Decido.

Cuida-se de recurso aviado pela parte requerida, solicitando a modificação 

da sentença de fls. 1.628, no tocante ao recolhimento das custas 

remanescentes.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração não se presta à 

rediscussão ou reexame de matéria já decidida, ou para inovar o pedido, 

mas sim para sanar eventuais contradições, omissões, obscuridades ou 

erro material.

Pois bem.

Vislumbra-se que os presentes embargos visam modificar a sentença no 

tocante a condenação das custas, as quais foram consignadas na mesma 

que ficariam a cargo da requerida.

Inicialmente, é imperioso ressaltar que no acordo formulado pelas partes, 

mais necessariamente no último parágrafo de fls. 1.613v as mesmas 

consignaram que “eventuais custas remanescentes ficarão a cargo da 

ALLIANZ SEGUROS S.A.”, razão pela qual a sentença assim manteve os 

termos do pactuado.

Todavia, considerando que o artigo 90, §3º do CPC estabelece que no 

caso de acordo pactuado antes da prolação da sentença, as partes ficam 

dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, bem 

como levando em conta que tal dispositivo visa incentivar a conciliação 

entre as partes, vislumbro que os embargos merecem acolhida.

Assim, pela fundamentação acima exposta, conheço dos embargos de 

declaração, com o fito de acolhê-los no sentido de retificar o antepenúltimo 

parágrafo da sentença de fls. 1.628, para fazer constar:

“Dispensadas eventuais custas remanescentes, nos termos do artigo 90, 

§3º do CPC.”

Mantenho a decisão atacada em todos os seus demais termos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Nortelândia-MT, 10 de maio de 2018.

Marina Carlos França

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 9773 Nr: 217-21.2010.811.0031
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 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EAR, FAB, EAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denfesoria Publica/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maycon Gleison Furlan 

Picinin - OAB:MT 16.158

 Vistos.

Cuida-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por FABRÍCIO 

ALMEIDA BATISTA e EDUARDO ALMEIDA RAMOS, representados por sua 

genitora Edinalva Almeida Ramos, em face do executado DEVANIR 

BATISTA.

 Entrementes, se determinou a intimação da exequente para informar a 

este juízo a quitação do débito alimentar, no prazo de 05 dias, advertindo o 

silêncio como concordância tácita (fl. 57).

 Foi certificado o decurso do prazo para manifestação da Exequente (fl. 

61).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

O pagamento da obrigação objeto da execução é causa de sua extinção, 

nos termos da letra do art. 924, II, do NCPC, na medida em que faz perecer 

o objeto da demanda, afastando o interesse processual até então 

presente.

Destarte, ante a quitação do débito, a exequente não se manifestou 

especificamente, motivo pelo qual presume-se a sua concordância, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em 

consonância com o disposto no art. 924, II, do Novo Código de Processo 

Civil.

Sem custas e honorários ante gratuidade da justiça deferida à fl. 22.

Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo TJ/MT. 

Dispensado o registro nos termos do provimento nº 42/2008-CGJ-MT.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 32889 Nr: 854-30.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELFINO SANTANA DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Nos termos do art. 203, § 4,º do NCPC, impulsiono o feito e intimo a parte 

REQUERENTE, na pessoa de seu(s) advogado(s), para que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 37118 Nr: 490-87.2016.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINO TAVARES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7.174, MARIZA MACEDO DE CASTRO - OAB:12645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que INTIMO a parte REQUERENTE da r. sentença 

proferida nos autos, a seguir transcrita: "Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO o feito sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI 

do Novo CPC, pela ausência de interesse processual. Sem custas, ante a 

gratuidade da justiça. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo 

as anotações de estilo, dando-se baixa e arquivando os autos. Publicado 

com inserção no sistema eletrônico Apolo/TJMT. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 36061 Nr: 932-87.2015.811.0031

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laura Batista dos Santos, José Brito dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4,º do NCPC, impulsiono o feito e intimo a parte 

REQUERENTE, na pessoa de seu(s) advogado(s), para encartar aos autos 

planilha de débito atualizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 32662 Nr: 722-70.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Costa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Credifibra S/A - Credito Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renata Cintra Rascheja - 

OAB:15.625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Muniz Rebello - 

OAB:24.730 OAB/PR, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554

 Nos termos do art. 203, § 4,º do NCPC, impulsiono o feito e intimo a 

REQUERENTE, na pessoa de seu(s) advogado(s), para que se manifeste 

sobre os cálculos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de concordância 

tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 38757 Nr: 25-44.2017.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ribeiro de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, AGÊNCIA CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:14241, Marcelo Ventura 

da Silva Magalhães - OAB:MT 21.412, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO 

- OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4,º do NCPC, impulsiono o feito e intimo a 

REQUERENTE, na pessoa de seu(s) advogado(s), para apresentar 

memoriais finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 35546 Nr: 658-26.2015.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO DE LIMA, JAINE LAIZA 

SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4,º do NCPC, impulsiono o feito e intimo a 

EXEQUENTE, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar acerca 

do prosseguimento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52355 Nr: 1117-11.2016.811.0090

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ASSIS, CASTRO, VIGO E STUART ADVOGADOS 

ASSOCIADOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORUM DA COMARCA DE NOVA CANAA DO 

NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cobre-se resposta ao ofício encaminhado ao FUNAJURIS em 16/02/2018, 

conferindo-se o prazo de 05 (cinco) dias para resposta, pois que 

concedido anteriormente o lapso de 30 (trinta) dias para resposta.

Após, com os informes, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56312 Nr: 981-77.2017.811.0090

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR ANTONIO LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO os pedidos efetuados pelo Ministério Público.

Oficie-se ao Cartório de Registro Civil da Comarca de Marabá Paulista para 

que informe, no prazo de 15 (quinze) dias, se o requerente efetivamente 

fora registrado como "VALDEMAR ANTONINO LEAL", e, em caso positivo, 

encaminhe cópia do assento de nascimento dele.

De outro lado, determino que o requerente acoste certidões negativas 

civis, criminais e de protesto de títulos de seu domicílio dos últimos 05 

(cinco) anos, bem como das Comarcas de Ubiratã/PR e Marabá 

Paulista/SP.

Intime-se.

Cumpra-se,

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 48477 Nr: 153-52.2015.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUZIDIR DAIVE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. A advogada da parte autora informou, por meio de contato 

telefônico, a impossibilidade de comparecer em razão de problemas de 

saúde. Com isso, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para eventual 

justificativa com o necessário pedido de impulsionamento do feito. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55727 Nr: 646-58.2017.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO FURLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De início, certifique a zelosa Secretaria Judicial quanto à tempestividade da 

contestação apresentada às fls. 152/158 (Ref: 51).

Assim, intime-se o advogado da parte requerente para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, caso queira, apresente a impugnação à contestação e 

requeira o que entender de direito.

De outro lado, designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 14 

DE AGOSTO DE 2018, ÀS 10H30, devendo as partes serem intimadas 

juntamente com seus respectivos advogados para comparecerem à 

audiência designada, acompanhadas de suas testemunhas.

As partes terão o prazo de até 10 (dez) dias antes da data designada da 

audiência para arrolar suas testemunhas (art. 357, § 4º c.c. o art. 450, 

ambos do NCPC), as quais deverão comparecer independentemente de 

intimação. Caso se pretenda a intimação destas, as partes deverão 

formular requerimento neste sentido no prazo de 30 (trinta) dias antes da 

audiência, contendo a correspondente justificativa, na forma do § 4º, do 

art. 455, do NCPC.

Intimem-se.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58238 Nr: 1972-53.2017.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENICE LIMA DA SILVA AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Intime-se a autarquia federal se ratifica o ato ou se deseja a 

designação de audiência para nova oitiva da parte autora e suas 

testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, interpretando-se o silêncio 

como ratificação do ato, fato que deverá ser certificado pela zelosa 

Serventia Judicial. Caso haja pedido de designação de audiência, 

venham-me os autos conclusos para tanto. Do contrário, declaro 

encerrada a instrução e concedo o prazo sucessivo de 15 (quinze) dias 

ao autor e ao réu para as alegações finais por escrito, na forma do § 2º, 

do art. 364, do NCPC, observando o prazo em dobro da Fazenda Pública 

(art. 183, “caput”, do NCPC). Saem os presentes intimados. Cumpras-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33958 Nr: 117-54.2008.811.0090

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉSAR BORGES DE SOUSA, MÁRCIO ANDRÉ TONN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ANDRÉ TONN, CÉSAR BORGES DE 

SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SANTOS DE 

CARVALHO - OAB:146665/SP, DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT, Edson Francisco Donini - OAB:8406/MT, 

Manoel Francisco da Silva - OAB:3529-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Francisco Donini - 

OAB:8406/MT, Manoel Francisco da Silva - OAB:3529-A

 Vistos.

Intimem-se as partes do retorno dos autos do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso/Superior Tribunal de Justiça/Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região.

Após, nada sendo requerido e ante o trânsito em julgado do acórdão, 

remetam-se os presentes autos ao arquivo com as devidas cautelas de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60579 Nr: 666-15.2018.811.0090

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA FERREIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIZE LUNA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415, Ruston Silva e Marques - OAB: OAB/MT 

22626-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 c) INDEFIRO A LIMINAR DE ARROLAMENTO DE BENS em razão de não 

haver individualização do bem.IV - DISPOSIÇÕES FINAISAnote-se o 

segredo de justiça pelo qual deverá tramitar o feito, a envolver pedido 

alimentos em (art. 189, inciso II, do NCPC).Lavre-se o respectivo termo de 

guarda provisória.Designo audiência de conciliação, instrução e 

julgamento para o DIA 11 DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 09H00.Cite-se a 

parte requerida, intimando-a a pagar os alimentos provisórios e a 

comparecer à audiência designada, acompanhada de advogado e 

testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, importando a 

ausência da parte autora em extinção e arquivamento do processo e a da 

parte requerida em confissão e revelia. Na audiência, se não houver 

acordo, poderá a parte requerida contestar, desde que o faça por 

intermédio de advogado, passando-se, em seguida, à oitiva das 

testemunhas e à prolação da sentença. Intime-se a parte autora, por 

intermédio de seu advogado, advertindo-a que a sua ausência importará 

em extinção e arquivamento do processo. Cientifique-se o Ministério 

Público. Em razão do reduzido número de servidores desta unidade 

judicial, sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA. Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o 

necessário.Decisão prolatada às 16h31 do dia 11/05/2018, dada a 

urgência que o caso requer por prioridade legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53381 Nr: 1760-66.2016.811.0090

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JAQUELINE MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDENILSON DE SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDENILSON DE SOUZA DA SILVA, Rg: 

26627019, Filiação: Eliete Felix da Silva e Joaquim Alves da Silva, 

brasileiro(a), solteiro(a), lavrador. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos.I - RELATÓRIOTrata-se de medidas protetivas requeridas 

pela ofendida, nos termos do art. 18 da Lei 11.340/06, em caráter de 

urgência, haja vista as necessidades assecuratórias em relação à 

vítima.As medidas pleiteadas foram deferidas de forma parcial ou total.Em 

razão do lapso temporal decorrido desde a data da concessão das 

medidas protetivas, determinou-se a intimação pessoal da ofendida para 

se manifestar quanto à manutenção daquelas. Esta, devidamente intimada, 

manifestou-se pela desnecessidade das medidas protetivas ou quedou-se 

inerte ou deixou de ser intimada por não ter sido encontrada e, assim, 

sequer se manifestou a respeito.O Ministério Público manifestou-se pela 

extinção do feito.II - FUNDAMENTAÇÃOO processo deve ser extinto com 

resolução do mérito.É que, outrora concedidas as medidas protetivas de 

urgência, agora a ofendida demonstra desinteresse na manutenção delas, 

não havendo qualquer informação nos autos de eventual descumprimento 

por parte do agressor.Então, verificada a atual desnecessidade das 

medidas protetivas, seja pelo fato de a vítima ter se manifestado pela 

prescindibilidade delas, seja pelo fato de não ter se manifestado a seu 

respeito, seja pelo fato de não ter informado o seu atual endereço, é justo 

se presumir a superação do estado de crise, a revelar que a concessão 

daquelas (medidas protetivas de urgência) era o próprio mérito da 

demanda. No respeitante: “VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER. LEI Nº 11.340/2006. REQUERIMENTO DE MEDIDAS 

PROTETIVAS. (...) EXTINÇÃO DO PROCESSO. (...) Por fim, quanto à 

extinção do processo, se o pedido restringiu-se à concessão de medidas 

protetivas, ou seja, se esse era o próprio mérito da ação, sob o ponto de 

vista processual com os contornos da Lei 10.340/2006, não há 

irregularidade na decisão que extinguiu o processo com julgamento de 

mérito. (...)” (TJDF - Processo nº 2009.02.1.005612-6 (472090), 1ª Turma 

Criminal do TJDFT, Rel. Leila Arlanch. unânime, DJe 18.01.2011). III - 

DISPOSITIVOAnte o exposto, com o alcance da providência almejada, em 

consonância com parecer ministerial, REVOGO as medidas protetivas 

determinadas nos autos e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial, e o faço com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, 

inciso I, do NCPC.IV - DISPOSIÇÕES FINAISIntimem-se o autor do fato e a 

vítima desta decisão, ficando desde já determinada a intimação por edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, fluindo o prazo da data da única publicação 

(art. 257, inciso III, do NCPC), caso se faça necessário. Cientifique-se o 

Ministério Público. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.[...]

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Deikson Lourenço dos 

Santos, digitei.

Nova Canaã do Norte, 10 de maio de 2018

Wilson de Oliveira do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45870 Nr: 2286-24.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA DAMASCENO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista aos advogados das partes para manifestação 

acerca do laudo apresentado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45869 Nr: 2927-12.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVESTRE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista aos advogados das partes para manifestação 

acerca do laudo apresentado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59292 Nr: 45-18.2018.811.0090

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDRAS SOARES, MARIA DO CARMO AVANCINI BITTAR 

SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FISCHER, APARECIDA GARCIA 

FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIRALDO BORGES CAMPOS - 

OAB:2687/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de reivindicatória c.c. pedido de tutela de urgência 

proposta por EDRAS SOARES e MARIA DO CARMO AVANCINI BITTAR 

SOARES em desfavor de ANTONIO FISCHER e APARECIDA GARCIA 
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FISHER, todos devidamente qualificados nos autos.

A audiência de conciliação restou infrutífera (fl. 39 - Ref:16), consoante 

avisos de recebimento negativo (fls. 37 e 38 - Refs: 13 e 14).

Com isso, a parte autora informou o endereço atual da parte ré: Avenida 

Tancredo Neves, número 1141, Setor Sul, Bairro Centro, na Cidade e 

Comarca de Colíder.

Assim, REDESIGNO audiência de conciliação para o dia 17 DE JULHO DE 

2018, ÀS 15H00, na forma do art. 334 e seguintes do NCPC.

Cite-se e intime-se a parte requerida para que compareça à audiência 

acima designada, devendo ela comparecer acompanhada de advogado 

ou, caso não possua recursos financeiros para contratá-lo, de defensor 

público (art. 334, § 9º, do NCPC).

Intime-se a parte requerente.

Advirta-se de que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa e, caso irrisório ou 

inestimável o valor, de até 10 (dez) vezes o salário mínimo, revertida em 

favor da União ou do Estado (art. 334, § 8, c.c. o art. 77, § 5º, do NCPC).

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA.

Cumpra-se.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67547 Nr: 768-39.2015.811.0091

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olavo Noetzold

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosângela Inês Colpani - 

OAB:MT 9.605-B

 Autos n. 768-39.2015.811.0091 - Código 67547

 DESPACHO

Vistos em correição.

Ponto controverso da demanda, além da discussão sobre o índice de 

correção monetária incidente sobre os valores devidos, é o pagamento do 

benefício quanto a parcela referente ao 13º salário. A discussão sobre o 

índice de correção é matéria de eminentemente de direito, não 

comportando dilação probatória.

Entretanto, em relação ao 13º salário, o embargante afirma já ter pago, ao 

passo que a embargada inclui, em seus cálculos, tal verba de forma 

proporcional até o mês de agosto de 2013.

Sendo assim, converto o julgamento em diligência para que o Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) traga aos autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovante de que no ano de 2013 houve o pagamento, na via 

administrativa, da parcela referente ao 13º do benefício devido à 

embargada.

Após, intime-se a embargada para se manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Decorrido o prazo, concluso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 9 de maio de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73249 Nr: 796-36.2017.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena -

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Teixeira Ltda, Edilson Teixeira 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do exequente para comprovar o recolhimento da guia para 

distribuição da Carta Precatória na Comarca de Sinop/MT, no prazo de 10 

dias, ou promover a distribuição diretamente no Juízo deprecado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65821 Nr: 1581-03.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edemilson Marino dos Santos, Construtora Marino Ltda, 

Edemilson Marino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Sueco Centro Oeste - Conc. de Veículos 

Ltda, Auto Sueco Centro Oeste - Conc. de Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bettânia Maria Gomes 

Pedroso Harlos - OAB:6.522/MT, Maria Claudia Lucca - OAB: 

117.879/SP

 Código 65821 - Autos n. 1581-03.2014.811.0091. Diante da nova 

distribuição do ônus da prova ora determinada, e visando afastar qualquer 

alegação de cerceamento de defesa, intime-se as partes para, querendo, 

complementarem a especificação provas que pretendem produzir, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 15 de maio de 2018. 

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62939 Nr: 997-67.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lúcia de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:OAB/MT-11.259-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA SOBRE A SENTENÇA: "(...) Posto isso, 

nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido para 

CONDENAR o Instituto Nacional de Previdência Social – INSS à implantação 

do benefício de aposentadoria por invalidez em favor da autora, desde o 

indeferimento administrativo (dia 31/01/2012), acrescidas as parcelas 

atrasadas dos juros moratórios e correção monetária, nos termos do 

Manual de cálculos da justiça federal. Por verificar a presença dos 

requisitos, como já fundamentado nesta sentença, defiro a tutela de 

urgência, devendo a implantação do benefício ser efetivada em 30 dias 

(art. 1.288, §7º, I, CNGCJ-MT).Condeno o INSS ao pagamento dos 

honorários advocatícios em 10% sobre as prestações vencidas até a 

prolação da sentença, observando o enunciado da Súmula 111 do STJ e 

os termos do artigo 85, §3º, I, do CPC. Sem custas.

Deve a secretaria proceder à requisição do pagamento dos honorários 

periciais por meio do sistema AJG-Justiça Federal.Certificado o trânsito em 

julgado, caso não seja requerido o cumprimento de sentença em 15 dias, 

ao arquivo com as anotações e baixas de estilo.

Nos termos do art. 1.288 da CNGC: I) Vera Lucia de Andrade; II) 

Aposentadoria por Invalidez; III) Renda mensal de um salário mínimo 

nacional; IV) DIB – Indeferimento administrativo em 31/01/2012; V) RMI – a 

calcular pelo INSS; VI) início do pagamento – 30 dias, a contar da intimação 

da presente sentença.P.I.C."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60778 Nr: 611-71.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Martins Pedro Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Código 60778 – Autos n. 611-71.2012.811.0091

SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de ação de aposentadoria por idade rural proposta por Martins 

Pedro Alves em face do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 114 e 115 foi determinado a intimação da parte autora, por 

intermédio de seu patrono e pessoalmente, para comprovar nos autos a 

postulação administrativa, sob pena de extinção no processo.

O causídico da requerente permaneceu silente.

Certidão à fl. 117 informando que não foi possível a intimação pessoal do 

autor já que não encontrado no único endereço informado nos autos.

Vieram os autos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

Tendo em vista que a parte autora da ação não foi encontrada no único 

endereço informado nos autos, impossibilitando sua intimação pessoal, 

torna-se forçoso o julgamento do feito sem resolução de mérito, ante o 

abandono da causa pela parte autora.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil.

Revogo a tutela antecipada deferida às fls. 75/83.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde/MT, 23 de abril de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 38305 Nr: 26-87.2010.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Pires de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos da Rocha - 

OAB:OAB/SP-96.030, Ronan Pagnani Trujillo - OAB:OAB/MT 10.961-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação de ação previdenciária de aposentadoria por idade, 

ajuizada por ANTONIO PIRES DE MORAES, em face do INSS, todos 

qualificados nos autos em epígrafe.

Após anulação da sentença pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região a 

parte autora foi intimada por meio de seu advogado para juntar aos autos 

o comprovante do requerimento administrativo bem como para dar regular 

seguimento no feito (fls.113).

Entretanto, diante da inércia e do decurso do prazo estipulado foi 

determinada a intimação pessoal do autor. Ocorre que, segundo a certidão 

do Sr. Oficial de Justiça às fls. 119, o autor não foi encontrado no 

endereço informado nos autos.

 Vieram-me conclusos os autos.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Analisando os autos, verifico que a parte autora, devidamente intimada, 

quedou-se inerte até o presente momento, sem lançar qualquer 

manifestação que demonstre o interesse no prosseguimento do feito.

Desta forma, o artigo 485, inciso III, do CPC, determina a extinção do 

processo quando por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, 

o autor abandonar a ação por mais de 30 (trinta) dias, o que se amolda ao 

caso em exame.

Verificada a inércia por abandono por parte do autor, a extinção é medida 

que se impõe.

Revogo, a liminar deferida que determinou a implantação do benefício em 

sentença, já que extinto por inércia do segurado.

Ante ao exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor no pagamento de custas e honorários sucumbenciais em 

10% sobre o valor da causa, que ficam suspensas, consoante artigo 98, 

parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Com o trânsito em julgado certifique-se e arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo.

 Às Providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60281 Nr: 115-42.2012.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ednilson Candido dos Santos - Vulgo "Dez", 

Alex Martins Conduru - Vulgo "Cabeção", Ademir Alexandre Vulgo: "Filho", 

Damião do Nascimento Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sabino Ribeiro Soares Neto - 

OAB:OAB/MT 10861-A, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - 

OAB:13964/O

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDNILSON CANDIDO DOS SANTOS - 

VULGO "DEZ", Cpf: 92204031100, Rg: prej., Filiação: José Andrade dos 

Santos e Marina Candida dos Santos, data de nascimento: 13/08/1981, 

brasileiro(a), natural de Mirassol D"oeste-MT, convivente, garimpeiro. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Apresentação de resposta à acusação.

Resumo da Inicial: O acusado foi denunciado por suposta prática do crime 

como incurso no Art. 329 do Código Penal e Art. 15 da Lei nº. 10.826/03.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Defiro o requerimento ministerial 

retro. Assim, considerando que foram frustradas as tentativas de 

localização do réu, intime-se por edital com prazo de 15 dias, para 

apresentação de resposta à acusação.Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se e voltem conclusos para nomeação de 

defensor dativo.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KELLY CABRAL VIEIRA, 

digitei.

Nova Monte Verde, 03 de maio de 2018

Bruno César Singulani França Juiz(a) Substituto(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60524 Nr: 357-98.2012.811.0091

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iasmim Maia Lima, Otilia Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ALVES DE SOUZA 

MELO - OAB:13964/O

 Código 60524 - Autos n. 357-98.2012.811.0091.

Despacho

Vistos em correição.

Cumpra-se a decisão de fls. 166, intimando-se o patrono de IASMIM MAIA 

LIMA para apresentar defesa previa quanto ao aditamento da denúncia 

(fls. 149/151) eis que já notificada.

Outrossim, diante do teor da certidão retro, ainda que tenha sido 

determinado o arquivamento do inquérito policial em relação a OTÍLIA 

RODRIGUES DE SOUZA, por ausência de indícios de autoria, nota-se que 

durante a marcha processual surgiram novas provas capazes de 

fundamentar o oferecimento da denúncia com o consequente 

desarquivamento do Inquérito Policial.

Esclareça-se que o desarquivamento do inquérito policial é ato privativo do 

Ministério Público, não necessitando de autorização judicial para tanto. Ele 

ocorre quando, surgindo provas novas (Súmula n° 524 STF), o Parquet 

oferece denúncia (ou seja, o ato de oferecimento da denúncia implica 

automaticamente no desarquivamento do inquérito). Importa registrar, por 

oportuno, sequer é necessário inquérito policial para oferecimento de ação 

penal.

Ademais, segundo o entendimento do STF, se o arquivamento do Inquérito 

não se deu em razão da atipicidade do fato, não ocorrerá a coisa julgada 
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material. Do mesmo modo, entende o STJ que se o arquivamento não 

ocorre por causa excludente de ilicitude poderá ser desarquivado, 

porquanto não ocorre coisa julgada material.

À vista disso, nos termos do art. 18 Código de Processo Penal, 

notifique-se, com urgência, a acusada para oferecer defesa prévia por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias devendo a Secretaria dar integral 

cumprimento à determinação exarada em 17/02/2014 às fls.166.

Intimem-se, cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 26 de fevereiro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75079 Nr: 1830-46.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Leite Marcelino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILEI VOLPE - OAB:3240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 75079 - Autos n. 1830-46.2017.811. 0091 Despacho Vistos em 

correição. Verifica-se que a parte autora foi devidamente intimada para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, retificar o valor da causa, entretanto se 

manteve inerte. De acordo com o §3º do art. 292, o juiz corrigirá, de ofício 

e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não 

corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito 

econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao 

recolhimento das custas correspondentes. Sendo assim, arbitro o valor da 

causa em R$ 11.244,00 (onze mil duzentos e quarenta e quatro reais), 

correspondente a 12 vezes o salário mínimo ao tempo da distribuição. 

Portanto, considerando que a Assistência Judiciária Gratuita deve ser 

deferida em casos de ausência de condições financeiras, INDEFIRO a 

concessão do benefício. Com efeito, determino a intimação da parte autora 

na pessoa de seu procurador, para que no prazo impostergável de 15 

(quinze) dias providencie o recolhimento das custas iniciais relativos ao 

valor atribuído a causa pelo juízo, sob pena de cancelamento da 

distribuição deste feito, nos termos do art. 290 do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 15 de 

maio de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39952 Nr: 1684-49.2010.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Cristina Alves Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosana Jóias e Relógios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eron da Silva Lemes - OAB:MT 

8358-B, Fernando Luis Verissímo - OAB:OAB/MT - 14.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Petrucci Junior 

- OAB:OAB/MT 17452

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO – ATO ORDINATÓRIO

Tendo em vista o trânsito em Julgado da sentença condenatória, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para, no prazo, de 30 

(trinta), manifestar-se nos autos requerendo o que direito, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62081 Nr: 236-36.2013.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Casa do Adubo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Oliveira Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Fontoura Baganha - 

OAB:12644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o endereço encontrado na busca de fl.59 é o mesmo 

endereço já cadastrado do Requerido, em que não foi localizado, 

conforme certidão do oficial às fl.44/47.

Ante o exposto, impulsiono os autos para intimação do exequente para 

requerer o que de direito no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 32884 Nr: 256-71.2006.811.0091

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, JPdS, FPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Gonçalves Paschoal - 

OAB:OAB/MT15881-A, Edson Campos de Azevedo - OAB:GO 37.420, 

ELSON CRISTÓVÃO ROCHA - OAB:17811, FERNANDO NISHIKAWA - 

OAB:13.169/O

 Vistos em correição.

Diante da necessidade de readequação de pauta, redesigno a audiência 

de conciliação para o dia 03 de agosto de 2018, às 14h.

Cancele-se a audiência anteriormente designada.

Intimem-se as partes para comparecerem à audiência designada.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67952 Nr: 1064-61.2015.811.0091

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jailson Antonio Bellaver

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Rogério de Oliveira - 

OAB:OAB/MT-11.324

 Código 67952 – Autos n. 1064-61.2015.811.0091

Vistos, etc.

Chamo o feito à ordem.

Considerando que na audiência designada será ofertada proposta de 

suspensão condicional do processo, após eventual recebimento da 

denúncia, e a fim de não se praticar atos desnecessários, revogo o 

despacho de fls. 45 na parte que toca à intimação das testemunhas, pois 

necessário a expedição de carta precatória, que não se sabe terá 

serventia ao processo, pois há possibilidade de aceitação da proposta de 

suspensão do feito.

Considerando o ofício n. 253/2018/PJ/MNV, advindo o Ministério Público, 

dando conta da impossibilidade de comparecimento do promotor de justiça 

nas audiências agendadas para as quartas e quintas-feiras, pois 

responde, também, pela comarca de Apiacás nestes mesmos dias, 

redesigno a audiência para o dia 26 de outubro de 2018, às 15h.

Ciência ao Ministério Público. Intime-se a defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 15 de maio de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67952 Nr: 1064-61.2015.811.0091

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jailson Antonio Bellaver

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Rogério de Oliveira - 

OAB:OAB/MT-11.324

 Código 67952 – Autos n. 1064-61.2015.811.0091

Vistos, etc.

Chamo o feito à ordem.

Considerando que na audiência designada será ofertada proposta de 

suspensão condicional do processo, após eventual recebimento da 
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denúncia, e a fim de não se praticar atos desnecessários, revogo o 

despacho de fls. 45 na parte que toca à intimação das testemunhas, pois 

necessário a expedição de carta precatória, que não se sabe terá 

serventia ao processo, pois há possibilidade de aceitação da proposta de 

suspensão do feito.

No mais, cumpra-se o despacho de fls. 45.

Ciência ao Ministério Público. Intime-se a defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 15 de maio de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

Comarca de Nova Ubiratã

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 64115 Nr: 1330-29.2017.811.0107

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO SOARES CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA VIVIANE SOARES - 

OAB:67427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de restituição de valores pagos erroneamente a titulo 

de custas processuais, referente aos autos 30843.

Alega o requerente que cometeu um equivoco ao realizar o pagamento do 

valor dos honorários periciais nos autos n. 30843, tendo o mesmo 

efetuado o pagamento através da guia de custas e taxas remanescentes 

n. 77181, sendo inclusive certificado naqueles autos a impossibilidade de 

vinculação tendo em vista a forma realizada, razão pela qual o requerente 

efetuou novo recolhimento, porém através de guia de depósito judicial n. 

081240000005873102.

 É o breve relato. Decido.

Conforme ressai dos autos o requerente efetuou pagamento de forma 

equivocada com relação aos honorários periciais, sendo necessário para 

prosseguimento do feito (autos 30843) que o mesmo realizasse o 

recolhimento através da guia de depósito judicial, assim, gerando 

pagamento em duplicidade.

De acordo com a instrução normativa SCA 02/2011 é possível à restituição 

dos valores de taxas e custas judiciais recolhidos indevidamente, em 

duplicidade ou a maior, desde que preenchidos os requisitos constantes 

no capitulo I, dentre eles, o requerimento pela parte do processo, as guias 

de recolhimento a ser restituídos, bem como a informação de conta 

corrente do requerente.

No presente caso, verifico que estão presentes os requisitos acima 

elencados, razão pela qual Julgo Procedente o pedido de restituição dos 

valores recolhidos indevidamente.

Proceda-se a Sra. Gestora Geral com o necessário para encaminhar o 

presente requerimento ao Departamento de Controle e Arrecadação do e. 

TJMT.

Comunique-se. Registre-se.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 33765 Nr: 15-73.2011.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAOR PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Rogério Macal - 

OAB:12.492-B/MT, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 13.171

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Inicialmente, em consulta ao Sistema APOLO, verifico documento pendente 

de juntada, na qual a defesa mais uma vez postula pela redesignação do 

ato, uma vez que o réu encontra-se enfermo, conforme atestado médico 

anexado à petição.

Desse modo, DEFIRO o postulado pela defesa, razão pela qual 

REDESIGNO a sessão do júri para o dia 22/05/2018, ÀS 09:00 HORAS, a 

ser realizado no auditório da Câmara Municipal de Nova Ubiratã.

Proceda o diligente Gestor Judiciário a intimação dos jurados para 

comparecerem ao ato redesignado.

 Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se, servindo-se cópia desta decisão como mandado, 

ante a escassez de servidores nesta Comarca.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62943 Nr: 854-88.2017.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÂNICA TERMOINDUSTRIAL CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJIOVANI THIAGO DOS SANTOS CERNECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN ROBERTO PEREIRA - 

OAB:181378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DOS RUMOS DA MISSIVA, SOB PENA 

DE DEVOLUÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 53242 Nr: 814-14.2014.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILSON RODRIGUES DE SOUZA (ESPÓLIO), 

JEFFERSON OLIVEIRA RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INVASORES DESCONHECIDOS, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON OLIVEIRA 

RODRIGUES DE SOUZA - OAB:336758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da Parte AUTORA 

para efetuar o pagamento da Complementação de Diligência do Sr. Oficial 

de Justiça no valor de R$ 1.640,00 conforme certidão nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 61176 Nr: 21-70.2017.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNNER BAVIO VITORINO, CARLOS 

ROBERTO VITORINO, LUCIA CRUBELATI ARAGÃO VITORINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente, via DJE, para se manifestar sobre os rumos 

da execução, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 61551 Nr: 163-74.2017.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE MESSIAS DOS SANTOS, Doracy Conceição de 

Souza Freitas Otero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABI & ROB COMERCIO DE COSMETICOS 

LTDA ME, FABIANE MENDES BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA PLACIDO CAMPANHA 

- OAB:376.518, ROSANGELA AGNER - OAB:19394/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos em correição.

Frente a certidão de ref. 25, determino a imediata devolução da presente, 

independemente de cumprimento, ante a ausência do cumprimento de atos 

e diligências, que incumbia a parte exequente.

Cumpra-se, consignando as nossas homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 63743 Nr: 1180-48.2017.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NESTOR MIGUEL JOHAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE MATTOS TAKAYASSU 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se pessoalmente a parte exequente, bem como seu patrono via DJE, 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 57849 Nr: 285-24.2016.811.0107

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se pessoalmente a parte requerente, bem como seu patrono via 

DJE, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58752 Nr: 636-94.2016.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL PRIMAVERA DO 

LESTE - PRIMACREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Massanore Bando, MAURO EIITI 

MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RAVANELLO - OAB:3291, 

WENDELL OLIVEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA ROSSAROLLA 

BANDO - OAB:12951

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que se trata de missiva, o qual tem como 

objetivo a citação/intimação/penhora/avaliação/hasta pública de bens do 

devedor, contudo encontra-se paralisada sem manifestação da parte 

exequente/requerente há mais de 30 (trinta) dias, fato que enseja o 

reconhecimento de seu desinteresse no cumprimento da ordem.

Desse modo, determino a imediata devolução da presente, 

independentemente de cumprimento, ante a ausência do cumprimento de 

atos e diligências, que incumbia a parte exequente.

Cumpra-se, consignando as nossas homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 53137 Nr: 767-40.2014.811.0107

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSCDMETEGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OEFL, MALF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMARIO FERRAZ DA SILVEIRA 

- OAB:63.662 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WURZIUS - 

OAB:14006/MT

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Intime-se a parte requerente, para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se, cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51925 Nr: 17-38.2014.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre os rumos da 

execução, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 64840 Nr: 1662-93.2017.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEVIO MANFIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE CRISTINA DA SILVA TRABA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÉVIO MANFIO - OAB:4.390/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ante o teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça, determino o 

desentranhamento do mandado, para fins de integral cumprimento da 

missiva, havendo suspeita de ocultação, o meirinho fica desde já 

autorizado a proceder nos termos do artigo 227 e 228 do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 53154 Nr: 776-02.2014.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando José da Silva, LUCIANA LEOCDIA 

SCHOMMER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se pessoalmente a parte exequente, bem como seu patrono via DJE, 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55974 Nr: 855-44.2015.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR SPIGOSSO, FRANKLIN ADEMIR 

SPIGOSSO, NELCI FÁTIMA DA SILVA SPIGOSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE PILONI ZORTEA - 

OAB:16716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:7440/MT

 VISTOS.
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Considerando o decurso de tempo entre a avaliação do bem penhorado 

nos autos e ponderando que o bem já foi levado à hasta pública em várias 

oportunidades, sem êxito, defiro o pedido de nova avaliação.

Assim sendo, com fundamento no art. 873, II do NCPC, determino que o Sr. 

Oficial de Justiça proceda nova avaliação do bem objeto de penhora.

Feita a avaliação, deverá a secretaria abrir vista às partes pelo prazo 

comum de 05 dias. Não havendo impugnação à reavaliação, o Leiloeiro 

nomeado deverá ser intimado para realizar novo leilão, bem assim para 

expedir os editais respectivos.

 No mais, determino o desentranhamento da petição de ref. 93 juntada aos 

autos, pois que não guarda relação com este

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65049 Nr: 1748-64.2017.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENICE REIS DA SILVA, JOSE AURELIO ZILLI, 

Osvaldo Schmidt, EDELTRAUDE MARIA ZILLI, VERA LUCIA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da Parte AUTORA 

para efetuar o pagamento da Complementação de Diligência do Sr. Oficial 

de Justiça no valor de R$ 1.800,00 conforme certidão nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59909 Nr: 1256-09.2016.811.0107

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LNJFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se, pessoalmente o autor, para dar prosseguimento no feito, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 485, § 1º, do NCPC.

Decorrido in albis o prazo supra, certifique-se e venham os autos 

imediatamente conclusos para extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55192 Nr: 504-71.2015.811.0107

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILSON HELIO GRENZEL GOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, Agropecuária Xingu, Maria Bispo Rocha, ALVARO LUIZ BANDERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o derradeiro pedido da parte autora, para tanto, expeça-se 

mandado de citação/intimação dos confinantes a ser cumprido nos 

endereços indicados na petição de ref. 46. Ainda, concedo ao autor o 

prazo de 6 (seis) meses para apresentação dos documentos necessários 

a manifestação da União e do Estado.

Com a apresentação dos documentos, intime-se a(s) fazenda(s) para 

manifestarem, no prazo de 15 (quinzze) dias, sob pena de preclusão.

Decorrido in albis o prazo supra, certifique-se, intime-se o autor para dar 

prosseguimento no feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55399 Nr: 605-11.2015.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ARAUJO FERMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da Parte AUTORA 

para efetuar o pagamento da Complementação de Diligência do Sr. Oficial 

de Justiça no valor de R$ 800,00 conforme certidão nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62393 Nr: 599-33.2017.811.0107

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIZS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE MATTOS TAKAYASSU 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES as pretensões iniciais para o fim 

de decretar o divórcio do casal ELEMAR ELVIO SCHEFFLER e 

MARGARIDA INÊS ZIMMER SCHEFFLER. Em consequência, julgo extinto o 

feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil.Custas, despesas e honorários pela parte requerida, os 

últimos arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta sentença, 

EXPEÇA-SE mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil da 

Comarca de Piraquara – PR, consignando que a parte requerida voltará a 

usar o nome de solteira.Oportunamente, arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 57738 Nr: 261-93.2016.811.0107

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR ANTONIO GUARNIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Vanderlei Pommer 

Senn - OAB:14810/MT

 Vistos em correição.

Em tempo, tendo em vista que a parte executada possui advogado 

constituído nos autos apenso (cód. 57739), entendo que objetivamente 

tem conhecimento do presente feito, portanto, determino a intimação do 

executado, na pessoa do seu patrono constituído naquele feito, para se 

manifestar no prazo legal neste autos.

Após, colha-se manifestação da parte exequente e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62536 Nr: 672-05.2017.811.0107

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO ANTONIO DE ABREU CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE MATTOS TAKAYASSU 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a DPE deixou de atuar nesta Comarca, para 

representar os interesses do autor, nomeio, desde já, o Dr. Alvadi Rodrigo 

Chiapetti (OAB/MT 15.331).

Compulsando os autos, verifico que as informações de ref.9, dizem 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 705 de 806



respeito ao requerente, quando foi solicitada informações a respeito da 

falecida Jaunith Maria de Abreu. Assim, determino nova intimação da 

autarquia para que preste informações referente ao de cujus.

Após, intime-se a parte autora para requerer o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58513 Nr: 544-19.2016.811.0107

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRR RIO BONITO T. R. E R. DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anisio Hipólito Pedrosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WURZIUS - OAB:14006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, reconhecendo a 

prescrição ao caso, resolvendo o mérito da presente demanda, na forma 

do art. 487, incisos I e II, do NCPC. Deixo de condenar ao pagamento de 

honorários advocatícios por ausência de perfectibilização da 

angularização processual.Após o trânsito em julgado, nada mais sendo 

requerido no prazo de 15 dias, ao arquivo.Havendo recurso de apelação, 

proceda na forma do art. 1.010 do NCPC.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 63673 Nr: 1143-21.2017.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÉO LUIZ BERTEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO ROMAN ROSS, NELSON ROMAN 

ROSS, WANDERLEIA ARALDI ROMAN ROSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre os rumos da 

execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os 

autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55897 Nr: 828-61.2015.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA AIMI, SIMONE CRISTINA NERVIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INFRAENGE PROJETOS E OBRAS LTDA, RUI 

BARBOSA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA AIMI - 

OAB:10488 - MS, SIMONE CRISTINA NERVIS - OAB:8915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que se trata de missiva, o qual tem como 

objetivo a citação/intimação/penhora/avaliação/hasta pública de bens do 

devedor, contudo encontra-se paralisada sem manifestação da parte 

exequente/requerente há mais de 30 (trinta) dias, fato que enseja o 

reconhecimento de seu desinteresse no cumprimento da ordem.

Desse modo, determino a imediata devolução da presente, 

independentemente de cumprimento, ante a ausência do cumprimento de 

atos e diligências, que incumbia a parte exequente.

Cumpra-se, consignando as nossas homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 57163 Nr: 91-24.2016.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULI INDÚSTRIA METALÚRGICA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INFRAENGE PROJETOS E OBRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA SCAFF PAULI - 

OAB:11135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que se trata de missiva, visando 

cumprimento de atos determinados pelo juízo deprecante, contudo 

encontra-se paralisada sem manifestação da parte exequente há mais de 

6 (seis) meses, fato que enseja o reconhecimento de seu desinteresse no 

cumprimento da ordem.

Desse modo, determino a imediata devolução da presente, 

independemente de cumprimento, ante a ausência do cumprimento de atos 

e diligências, que incumbia a parte exequente.

Cumpra-se, consignando as nossas homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67930 Nr: 771-38.2018.811.0107

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDO ARALDO SCHULKE, ILARIO BARBIERO, 

VILMA ALVES DE MEIRA BARBIERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

I - RECEBO a inicial, eis que preenchidos os requisitos legais e recolhidas 

as custas preliminares.

II - Deixo de designar audiência de conciliação, uma vez que a parte autora 

manifestou desinteresse pela realização do ato.

III - CITE-SE a parte requerida, para pagamento do valor pleiteado, no prazo 

de quinze (15) dias, devendo constar no mandado que, se não houver 

pagamento ou não forem opostos embargos no mesmo prazo, 

constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o 

mandado inicial em executivo (art. 701 CPC).

IV - Fixo, desde já, honorários advocatícios em 5% sobre o valor da 

causa. Consigne-se que, caso a parte requerida quite o valor pleiteado, no 

prazo legal, ficará isenta de custas (701, § 1º, CPC).

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52129 Nr: 164-64.2014.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIMAR DA SILVA RIBEIRO, SILVANA CARVALHO DA 

GRAÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR PEDRO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:10082/MT, FERNANDO MASCARELLO - OAB:11726, 

XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - OAB:13.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Apresente a parte exequente a matrícula atualizada do citado imóvel (ref. 

93), com vistas a possibilitar a penhora do bem, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52317 Nr: 300-61.2014.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA CRISTIANE MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.
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Intime-se pessoalmente a parte requerente, bem como seu patrono via 

DJE, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 

485, § 1º, do NCPC.

Decorrido in albis o prazo supra, certifique-se e venham os autos 

imediatamente conclusos para extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 57739 Nr: 262-78.2016.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR ANTONIO GUARNIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA VANDERLEI POMMER 

SENN - OAB:14810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte requerente, bem como seu patrono via 

DJE, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 

485, § 1º, do NCPC.

Decorrido in albis o prazo supra, certifique-se e venham os autos 

imediatamente conclusos para extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54584 Nr: 237-02.2015.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENITE BARBOZA LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se pessoalmente a parte requerente, bem como seu patrono via 

DJE, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 

485, § 1º, do NCPC.

Decorrido in albis o prazo supra, certifique-se e venham os autos 

imediatamente conclusos para extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62419 Nr: 610-62.2017.811.0107

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DIRCEU ADRIEL OLIVEIRA, MARIA DILMA ALVES DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:13171/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, indefiro a inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 456, § 1° da CNGC/MT e 

nos artigos 290 e 485, I e X, ambos do Novo Código de Processo Civil.Sem 

anotação na Central de Distribuição, nos termos do art. 456, § 1° da 

CNGC/MT. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência 

de triangularização processual.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se definitivamente os autos com a devida 

baixa.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65279 Nr: 1856-93.2017.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Claudia Vicente Marcolino, Edson Biazin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que se trata de missiva, o qual tem como 

objetivo a citação/intimação/penhora/avaliação/hasta pública de bens do 

devedor, contudo encontra-se paralisada sem manifestação da parte 

exequente/requerente há mais de 30 (trinta) dias, fato que enseja o 

reconhecimento de seu desinteresse no cumprimento da ordem.

Desse modo, determino a imediata devolução da presente, 

independentemente de cumprimento, ante a ausência do cumprimento de 

atos e diligências, que incumbia a parte exequente.

Cumpra-se, consignando as nossas homenagens de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 57479 Nr: 172-70.2016.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO SGUISSARDI TOLEDO, LUIZ PEDRO 

SIMONETTI TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:46881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA 

- OAB:7344

 Vistos em correição.

Tendo em vista, que a parte executada devidamente intimada para cumprir 

voluntariamente a obrigação, quedou inerte, DEFIRO o pedido de busca e 

apreensão do produto, qual seja, 2.178,00 (dois mil cento e setenta e oito) 

sacas de soja.

Restando inexitosa a busca, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento no feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 64734 Nr: 1602-23.2017.811.0107

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI JOAQUIM NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO RIBEIRO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de citação por edital, eis que ainda não se esgotaram 

todos os meios de citação., nestes termos determino que o autor indique o 

atual endereço do requerido, para fim de promover sua citação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, haja vista que a pesquisa pelo 

SIEL não retornou informação precisa de localização.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62184 Nr: 3749-91.2016.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILDA TEREZINHA WINTER DA 

SILVA - OAB:12878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se, pessoalmente o autor, para dar prosseguimento no feito, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 485, § 1º, do NCPC.

Decorrido in albis o prazo supra, certifique-se e venham os autos 

imediatamente conclusos para extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62510 Nr: 660-88.2017.811.0107

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSECLER EING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA DA SILVA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARCIO MARQUIORETO - 

OAB:14021, MOACIR ALMEIDA FREITAS - OAB:727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Indefiro o pedido de aditamento da inicial, para o fim de incluir no polo 

passiva da demanda, terceiros estranhos e litigantes nos processos 

apensos ao principal, uma vez que a decisão objurgada, em tese 

beneficiaria apenas o autor da ação principal, não se estendendo aos 

terceiros que a embargante pretende incluir no feito.

Ademais, admissão do pedido, importa em grave violação aos princípios da 

economicidade e celeridade processual, uma vez que causaria tumulto 

processual e extensão desnecessária de demanda. Ressalto que, não 

haverá decisões conflitantes, até mesmo porque, estando os feitos 

apensos, o que for decidido neste ou nos outros processos terá eficácia 

para todas as partes envolvidas na celeuma.

Indefiro a reiteração dos pedidos de concessão de liminar para manter ou 

reintegrar a autora na posse do imóvel, pelos próprios fundamentos 

esposados na decisão liminar.

De ato continuo, determino a intimação da parte autora, na pessoa do seu 

atual patrono, para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62878 Nr: 821-98.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VADEMILSO BADALOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO LODEA, ELSON LODEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/O, KARINA KASSYEEN SUZIN - OAB:21722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:7440/MT

 Vistos em correição.

Reitere a intimação da parte requerida, para fins de cumprimento integral 

do acordo e da determinação judicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena das sanções cabíveis.

Decorrido in albis o prazo supra, certifique-se, e após oportunize a 

manifestação do requerente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59030 Nr: 784-08.2016.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÉO LUIZ BERTEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR LONDERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de desentranhamento do mandado de citação, após 

proceda nova tentativa de citação da parte executada no endereço 

indicado nos autos.

Após, oportunize a manifestação do exequente sobre os rumos da 

execução.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 56156 Nr: 908-25.2015.811.0107

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AFML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALY LOPES ESTEVES - 

OAB:21.912/MT, PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - 

OAB:8014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais consta dos autos, conheço dos 

embargos de declaração opostos, por tempestivos e, no mérito, nego-lhes 

provimento, mantendo incólume a decisão objurgada.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Escoado o prazo recursal, venham 

conjuntamente os autos conclusos para julgamento.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 63072 Nr: 902-47.2017.811.0107

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Castorina Brito de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: antonio samuel da silveira - 

OAB:9948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de CASTORINA BRITO DE 

SOUZA.

Entrementes, foi noticiado pelo Sr. Oficial de Justiça, que em cumprimento 

do mandado, obteve a informação de que a parte requerida faleceu.

Instado a dar prosseguimento do feito, a parte autora quedou inerte, 

consoante certidão de ref. 28.

Vieram os autos conclusos.

É o necessário. Fundamento e decido.

O processo teve seu andamento regular obstado em decorrência da 

inércia exclusiva da parte autora, uma vez que deixou de realizar ou 

fornecer qualquer contribuição para possibilitar o seu progresso, assim, a 

extinção do processo, sem resolução de mérito, é medida que se impõe.

Com efeito, o demandante não atendeu ao comando judicial, embora 

intimado para se manifestar, ensejando, com isso, a presunção de que 

não mais quer prosseguir com esta demanda.

 Ademais, o patrono do requerente foi devidamente intimado via DJE, para 

dar o regular andamento no feito, no entanto também quedou inerte, razão 

pela a extinção do feito sem resolução do mérito, é medida que se impõe.

 Ante o exposto, uma vez presentes os pressupostos do art. 485, III, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de 

mérito.

Custas pelo requerente, se houver.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67754 Nr: 695-14.2018.811.0107

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFR, ELF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Em detida análise aos documentos colacionados nos autos, nota-se a 

ausência da homologação do acordo proposto em audiência de 

conciliação, sendo que referido decisum se faz imprescindível para o 

recebimento da inicial.

Assim, determino a intimação do patrono da parte exequente, via DJE, para 

que no prazo de 15 (quinze) dias, supra a falta mencionada, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, § único, CPC).

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 64545 Nr: 1503-53.2017.811.0107
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 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PVDA, WNAdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE MATTOS TAKAYASSU 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Considerando o retorno da missiva expedida para a citação e intimação do 

requerido, na qual, este justifica o motivo do não comparecimento ao ato 

anterior, bem como postula pela autocomposição (ref.25), DESIGNO o dia 

12 DE JULHO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS, para a audiência de conciliação, 

a ser realizada pela conciliadora deste juízo, ocasião em que deverão 

comparecer somente as partes e seus procuradores, constando as 

advertências do art. 334, § 8° e 335, inciso “I”, do CPC.

Intimem-se pessoalmente as partes.

Cumpra-se, servindo cópia desta decisão como mandado, ante a 

escassez de servidores nesta Comarca.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67842 Nr: 735-93.2018.811.0107

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Compulsando os autos, verifico que embora a autora alegue ser 

hipossuficiente nos termos da lei, não acostou aos autos nenhum 

documento que comprove o alegado.

Assim, com fundamento no art. 99, § 2º, do NCPC, concedo à parte autora 

o prazo de 15 dias para a comprovação concreta dos requisitos 

necessários à concessão do benefício, ou, para recolhimento das custas 

iniciais e taxa judiciária devidos.

Decorrido o prazo acima com ou sem manifestação, certifique-se e 

retornem conclusos.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54566 Nr: 233-62.2015.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUILES MAFINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIZ BANDERA, Nadia Saleh 

Bandera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895, MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI - OAB:13462/MT, 

Nilson Jacob Ferreira - OAB:9845/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Considerando a juntada de ref. 28, cumpra-se conforme deliberado 

anteriormente (ref. 22).

No mais, em atenção ao peticionado na ref. 29, determino a atualização 

dos patronos do exequente no sistema Apolo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67304 Nr: 487-30.2018.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDO ARALDO SCHULKE, Amarildo Antonio 

Maraskim, ROSEMERI MARASKIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

I - Preenchidos os requisitos legais, e estando as custas devidamente 

recolhidas, RECEBO a inicial. Deixo de designar audiência de conciliação, 

uma vez que a parte exequente manifestou desinteresse pela realização 

do ato.

II - CITEM-SE os executados para, no prazo de 03 (três) dias, efetuarem o 

pagamento da dívida, consignando-se no mandado o prazo para oposição 

dos embargos, os quais não terão efeito suspensivo, exceto na hipótese 

do art. 919, §1º, do CPC.

III - Não noticiado o pagamento no prazo acima, proceda o Sr. Oficial de 

Justiça de imediato à penhora de bens e respectiva avaliação, lavrando o 

auto de penhora e intimando as partes executadas na mesma 

oportunidade.

IV - Havendo indicação de bens para penhora na inicial, deverá ser 

consignada no mandado, para observância do Sr. Oficial de Justiça.

V - Não havendo depositário judicial na Comarca, nomeio depositário dos 

bens móveis ou imóveis urbanos eventualmente penhorados o próprio 

exequente, que deverá firmar compromisso.

VI - Não encontrado os devedores, proceda o Sr. Oficial de Justiça ao 

arresto de quantos bens quantos bastem para garantia da execução, 

observado o procedimento previsto no art. 830, §1º, do CPC.

VII - Não encontrados bens suficientes para garantia da execução, deverá 

o Sr. Oficial de Justiça descrever na certidão os bens que guarnecem às 

residências ou os estabelecimentos do devedores.

VIII - Não cumprido os itens anteriores, certifique-se e retornem os autos 

conclusos para deliberações dos demais pedidos.

IX - Em conformidade com o disposto no art. 827, fixo honorários em favor 

do advogado do exequente no valor equivalente a 10% (dez por cento) do 

valor da execução, verba essa que será reduzida à metade em caso de 

pagamento no prazo assinalado no item “II” acima.

X - Proceda a secretaria a expedição de certidão de admissão da 

execução para fins de averbação premonitória no registro público, nos 

termos do art. 828 do NCPC, após recolhida a taxa de expedição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54567 Nr: 234-47.2015.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUILES MAFINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nadia Saleh Bandera, ALVARO LUIZ 

BANDERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM DE MATOS BORGES 

RUGINSKI - OAB:13462/MT, Nilson Jacob Ferreira - OAB:9845/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Considerando a juntada de ref. 26, cumpra-se conforme deliberado 

anteriormente (ref. 22).

No mais, em atenção ao peticionado na ref. 27, determino a atualização 

dos patronos do exequente no sistema Apolo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67568 Nr: 600-81.2018.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO JOSE GHENO, RUDIMAR JOSE 

SLONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Feito em ordem.I - Preenchidos os requisitos legais, e 

estando as custas devidamente recolhidas, RECEBO a inicial. Deixo de 

designar audiência de conciliação, uma vez que a parte exequente 

manifestou desinteresse pela realização do ato.II - Defiro a utilização da 
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exceção prevista no § 2º do artigo 212 do NCPC.III - CITEM-SE os 

executados para, no prazo de 03 (três) dias, efetuarem o pagamento da 

dívida, consignando-se no mandado o prazo para oposição dos embargos, 

os quais não terão efeito suspensivo, exceto na hipótese do art. 919, §1º, 

do CPC.IV - Não noticiado o pagamento no prazo acima, proceda o Sr. 

Oficial de Justiça de imediato à penhora de bens e respectiva avaliação, 

lavrando o auto de penhora e intimando as partes executadas na mesma 

oportunidade.V - Havendo indicação de bens para penhora na inicial, 

deverá ser consignada no mandado, para observância do Sr. Oficial de 

Justiça.VI - Não havendo depositário judicial na Comarca, nomeio 

depositário dos bens móveis ou imóveis urbanos eventualmente 

penhorados o próprio exequente, que deverá firmar compromisso.VII - Não 

encontrado os devedores, proceda o Sr. Oficial de Justiça ao arresto de 

quantos bens quantos bastem para garantia da execução, observado o 

procedimento previsto no art. 830, §1º, do CPC.VIII - Não encontrados 

bens suficientes para garantia da execução, deverá o Sr. Oficial de 

Justiça descrever na certidão os bens que guarnecem às residências ou 

os estabelecimentos do devedores.IX - Não cumprido os itens anteriores, 

certifique-se e retornem os autos conclusos para deliberações dos 

demais pedidos.X - Em conformidade com o disposto no art. 827, fixo 

honorários em favor do advogado do exequente no valor equivalente a 

10% (dez por cento) do valor da execução, verba essa que será reduzida 

à metade em caso de pagamento no prazo assinalado no item “III” acima.XI 

- Proceda a secretaria a expedição de certidão de admissão da execução 

para fins de averbação premonitória no registro público, nos termos do art. 

828 do NCPC, após recolhida a taxa de expedição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67289 Nr: 482-08.2018.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARIDA NATALIA PETZHOLD VOIEVODA, 

DEONIR MARIA BASSAN DUFFEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

I - Preenchidos os requisitos legais, e estando as custas devidamente 

recolhidas, RECEBO a inicial. Deixo de designar audiência de conciliação, 

uma vez que a parte exequente manifestou desinteresse pela realização 

do ato.

II - CITEM-SE as executadas para, no prazo de 03 (três) dias, efetuarem o 

pagamento da dívida, consignando-se no mandado o prazo para oposição 

dos embargos, os quais não terão efeito suspensivo, exceto na hipótese 

do art. 919, §1º, do CPC.

III - Não noticiado o pagamento no prazo acima, proceda o Sr. Oficial de 

Justiça de imediato à penhora de bens e respectiva avaliação, lavrando o 

auto de penhora e intimando as partes executadas na mesma 

oportunidade.

IV - Havendo indicação de bens para penhora na inicial, deverá ser 

consignada no mandado, para observância do Sr. Oficial de Justiça.

V - Não havendo depositário judicial na Comarca, nomeio depositário dos 

bens móveis ou imóveis urbanos eventualmente penhorados o próprio 

exequente, que deverá firmar compromisso.

VI - Não encontrado os devedores, proceda o Sr. Oficial de Justiça ao 

arresto de quantos bens quantos bastem para garantia da execução, 

observado o procedimento previsto no art. 830, §1º, do CPC.

VII - Não encontrados bens suficientes para garantia da execução, deverá 

o Sr. Oficial de Justiça descrever na certidão os bens que guarnecem às 

residências ou os estabelecimentos do devedores.

VIII - Não cumprido os itens anteriores, certifique-se e retornem os autos 

conclusos para deliberações dos demais pedidos.

IX - Em conformidade com o disposto no art. 827, fixo honorários em favor 

do advogado do exequente no valor equivalente a 10% (dez por cento) do 

valor da execução, verba essa que será reduzida à metade em caso de 

pagamento no prazo assinalado no item “II” acima.

X - Proceda a secretaria a expedição de certidão de admissão da 

execução para fins de averbação premonitória no registro público, nos 

termos do art. 828 do NCPC, após recolhida a taxa de expedição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 57900 Nr: 299-08.2016.811.0107

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaudenes Vanzella, JOICE FRITSCH VANZELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMIPIL COMÉRCIO DE IMÓVEIS PINHEIRO 

LTDA, NATALINO SADI FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se, pessoalmente o autor, para dar prosseguimento no feito, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 485, § 1º, do NCPC.

Decorrido in albis o prazo supra, certifique-se e venham os autos 

imediatamente conclusos para extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 53115 Nr: 750-04.2014.811.0107

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAYO MAURITY SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEMI ARAUJO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18395/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se, pessoalmente o autor, para dar prosseguimento no feito, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 485, § 1º, do NCPC.

Decorrido in albis o prazo supra, certifique-se e venham os autos 

imediatamente conclusos para extinção.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010031-42.2014.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BOFF NEUMANN OAB - MT0011894A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ INTIMAÇÃO Expedido por ordem 

do(a) MM. Juiz(a) de Direito, Dr. Glauber Lingiardi Strachicini Dados do 

processo: Processo: 8010031-42.2014.8.11.0107; Valor causa: R$ 

28.960,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, FINANCIAMENTO DE 

PRODUTO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JOAO FERREIRA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: 

JOAO FERREIRA DOS SANTOS Endereço: Rua SÃO PAULO, S\N, 

PRÓXIMO AO SUPERMERCADO AURORA, CENTRO, NOVA UBIRATÃ - MT 

- CEP: 78888-000 ; Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

Endereço: Avenida CIDADE DE DEUS, S/N, PREDIO PRATA 2º ANDAR, 

VILLA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DAS PARTES PARA MANIFESTAR ACERCA DO RETORNO DOS AUTOS 
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DO E. TJMT, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO DE 

10 DIAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO. NOVA UBIRATÃ, 16 de maio de 

2018. GLAUCIA RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA TANCREDO NEVES, 1131, CENTRO, NOVA UBIRATÃ - MT - CEP: 

78888-000 - TELEFONE: (66) 35791227

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 69340 Nr: 514-94.2010.811.0106

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Ferreira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 DEFIRO o pedido de fls. 117 e DETERMINO a renovação do mandado de 

prisão em desfavor do recuperando, o qual terá validade de 04 (quatro) 

anos, devendo o mesmo ser incluído no BNMP 2.0.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 74703 Nr: 736-86.2015.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bamerindus do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Rosa do Lago, Sidnei Polato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria de Fatima Rabelo 

Jácomo - OAB:GO/6.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Aires de Melo - 

OAB:MT 17.058, Ederson Santos Neves - OAB:MT 18.174/O, Gilmar 

Antonio Subtil Godinho - OAB:MT 11.436, LEONARDO COSTA 

NICOLINO - OAB:MT 12.900

 I. Ante o teor da certidão de fls. 69, INTIME-SE a parte exequente para 

informar se houve a regularização processual dos executados nos autos 

principais, carreando a documentação necessária.

II. Sem prejuízo, em nome da celeridade processual, INTIMEM-SE os 

executados, na pessoa de seus advogados para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, informarem nos autos a localização pormenorizada da área a ser 

leiloada.

III. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78988 Nr: 286-41.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deuzelina Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gildo Sander Pereira da Silva, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Internação Compulsória 

Antecipação de Tutela, em que DEUZELINA PEREIRA DA SILVA, move em 

face do Sr. GILDO SANDER PEREIRA DA SILVA dependente 

químico/alcoólatra, e do ESTADO DE MATO GROSSO/MT.

Narra a exordial que o requerido já foi internado compulsoriamente pelo 

período de um ano em 2015 e que após sua saída estava bem melhor, mas 

que nos últimos meses voltou a fazer uso de drogas e se recusa a 

realizar qualquer tratamento para se livrar do vício de forma voluntária, 

sendo que está violento, tendo sido agredido constantemente por outros 

usuários que com ele convive.

Ante o exposto e considerando o provimento 02/2015 – CGJ, que dispõe 

em seu artigo 8º, § 1º que:

(...) § 1º - Recomenda-se, sempre que possível, que as decisões liminares 

sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica 

emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso. (negritei)

Determino com urgência, em razão do pedido de tutela de urgência, que 

encaminhe-se cópia integral dos presentes autos ao referido Núcleo de 

Apoio Técnico – NAT, através do malote digital, solicitando-lhes a emissão 

de parecer técnico sobre as questões clínicas relativas ao caso em 

testilha; deverá ainda informar se o presente caso é de URGÊNCIA, 

EMERGÊNCIA OU ELETIVO.

Aportado aos autos o parecer, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 72788 Nr: 646-15.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Novo São Joaquim-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ireny Neres Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pela PREFEITURA 

MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM-MT, em desfavor de IRENY NERES 

PEREIRA, já qualificados nos autos.

Às fls. 42 a parte exequente informa o pagamento do débito pelo 

executado e requer a extinção do feito com a liberação dos valores 

bloqueados.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relato. Fundamento.

DECIDO.

Pelo que se verifica, o executado cumpriu com a sua obrigação, razão 

pela qual, deve-se extinguir o processo nos termos do artigo 924, II do 

Código de Processo Civil.

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;”

Assim sendo, após o pagamento do valor devido, a extinção do feito é 

matéria que se impõe.

DISPOSITIVO

I. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução 

do mérito, a teor do contido no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

II. Sem custas, nos termos do artigo 39 da Lei nº 6.830/1980.

 III. INTIME-SE a parte executada para apresentar conta bancária, no prazo 

de 15 (quinze) dias e expeça-se alvará dos valores bloqueados em seu 

favor.

IV. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos independentemente de 

nova determinação, com as baixas de estilo.

Sentença registrada eletronicamente nesta data.

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 76652 Nr: 55-48.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ladimir Cordeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohr - OAB:MT 

2.376, Luiz Camargo de Brum - OAB:GO 25.292, Moacir Jesus 

Barboza - OAB:MT 10.753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes para que compareçam ao exame pericial designado 

para o dia 29 de junho de 2018, às 15 horas, a ser realizado no Hospital 

Municipal, localizado na Rua Dois, s/nº, abaixo da Prefeitura, Bairro: Jardim 

das Palmeiras, Cidade: Novo São Joaquim-MT, solicitando ao douto Perito 

que efetue o seu cadastro no sistema AJG para pagamentos de seus 

honorários.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva
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 Cod. Proc.: 79111 Nr: 356-58.2018.811.0106

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanderson Ferreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marioneide Angelica Kliemaschewsk

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O mesmo tema encontra-se es28061culpido no Regimento Interno do 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso, em seu “(...) Art. 17-B – Às Turmas 

de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem: I – 

Processar e julgar: a) REVOGADO b) os mandados de segurança singular 

e coletivo e o habeas data contra atos do Governador do Estado, da Mesa 

da Assembléia Legislativa, do Tribunal de contas e de seus membros, do 

Procurador-Geral da Justiça e respectivos Conselhos superiores, dos 

Secretários de Estado, Juiz de direito, Juiz Substituto (...)”(negritei)Dessa 

f o r m a ,  r e c o n h e ç o  a  i n c o m p e t ê n c i a  a b s o l u t a  d e s t e 

Juízo.DISPOSITIVO:DIANTE DE TODO EXPOSTO, reconheço a 

incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar a causa em 

apreço, consequentemente, extingo o feito, sem resolução de mérito, a 

teor do contido no art. 485, IV, c/c §3°, do CPC.Sem custas nem 

honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, ao arquivo com as 

baixas no sistema Apolo.Publique-se, Registre-se e Intime-se.Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000154-98.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ NUNES CRUVINEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELITON PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM Numero do Processo: 

1000154-98.2017.8.11.0106 EXEQUENTE: LUIZ NUNES CRUVINEL 

EXECUTADO: WELITON PEREIRA DOS SANTOS Vistos. I. RECEBO a 

presente execução, pois, em princípio, trata-se de crédito certo, líquido e 

exigível (CPC, art. 784). II. CITE-SE a parte devedora para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento do crédito exequendo, acrescido dos 

consectários legais (art. 829 CPC). III. No ato da citação, cientifique-se a 

parte devedora de que: a) no caso de integral pagamento do crédito 

exequendo no prazo assinalado, a verba honorária será reduzida pela 

metade (art. 829, CPC); b) dispõe do prazo de 15 (quinze) dias para 

oposição de embargos do devedor, independentemente da segurança do 

juízo, prazo que fluirá a contar da juntada aos autos do mandado de 

citação, contando-se individualmente na hipótese de mais de um 

executado (arts. 914, 915, caput e §1º, 918ª e 917, CPC); c) caso alegue 

excesso de execução, deverá indicar o valor que entende correto, sob 

pena de rejeição liminar dos embargos (art. 918, CPC); d) a oposição de 

embargos protelatórios implicará na incidência de multa em favor da parte 

credora no valor correspondente a até 20% (vinte por cento) do crédito 

em execução (art. 920, CPC); e) os embargos do devedor, por regra geral, 

não terão efeito suspensivo (art. 917, §3º e 919 CPC); f) no prazo para 

embargos, reconhecendo a procedência da pretensão executória e 

comprovando o depósito judicial de 30% (trinta por cento) do valor do 

crédito em execução, acrescido das custas e honorários, poderá a parte 

devedora requerer o pagamento parcelado do saldo devedor até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês; IV. Citada a parte devedora e não efetuado o 

pagamento no prazo assinalado, PROCEDA-SE à penhora, avaliação e 

remoção de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito 

exequendo (art. 831, caput, CPC), observada eventual indicação de bens 

pela parte credora ou, na falta de indicação, a gradação legal (arts. 829, § 

1º e 835, CPC). V. Efetivada penhora e avaliado o bem constrito, será 

facultado à parte credora sua imediata adjudicação (art. 876 c/c art. 889, 

CPC), sem prejuízo da alienação direta, por iniciativa da parte credora ou 

por meio de corretor. VI. Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) do valor dado à causa, na forma do art. 82, 84, 85 CPC, os quais 

deverão ser desde logo incluídos na conta da execução (art. 827, caput, 

CPC). VII. Os credores poderão providenciar a averbação nos órgãos de 

registro competente, com fulcro no art. 826 do Código de Processo Civil. 

VIII. CUMPRA-SE, independente de nova conclusão, atentando-se o Oficial 

de Justiça quanto à correta avaliação e discriminação do (s) bem (s). 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010087-73.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

PLACIDINA FERREIRA VON RONDON - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ OAB - MT0016504S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA TELECOM LTDA - ME (REQUERIDO)

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010087-73.2017.8.11.0106 REQUERENTE: PLACIDINA 

FERREIRA VON RONDON - ME REQUERIDO: TIM CELULAR S.A., NOVA 

TELECOM LTDA - ME Vistos, etc. Trata-se de Ação De Indenização Por 

Danos Morais, proposta por PLACIDINA FERREIRA VON RONDON-ME, em 

face de TIM CELULAR S/A e NOVA TELECOM LTDA-ME em que fora 

efetuado o pagamento da obrigação por parte da executada, conforme 

comprovado nos autos (Id. 7769822). O exequente manifestou 

concordância com o valor depositado e requereu o levantamento do alvará 

(Id. 9106473). Pelo que se verifica, a executada cumpriu com a sua 

obrigação, razão pela qual, deve-se extinguir o processo nos termos do 

artigo 924, II, ambos do Código de Processo Civil. “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: II - a obrigação for satisfeita;” Assim sendo, após o 

pagamento do valor devido, a extinção do feito é matéria que se impõe. 

Diante do exposto, OPINO PELO JULGAMENTO DE EXTINÇÃO do presente 

processo, a teor do contido no art. 924, II, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos independentemente de 

nova determinação, com as baixas de estilo. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. PUBLIQUE-SE. 

REGISTRE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Sérgio 

Tsutomu Yamamoto Junior Juiz Leigo Vistos. Após análise do processo e 

dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as 

sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010607-67.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

RONE SILVA AUGUSTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MACHADO & CARVALHO CONSTRUCAO LTDA - ME (EXECUTADO)

Outros Interessados:

HILIO PEREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM Numero do Processo: 

8010607-67.2016.8.11.0106 EXEQUENTE: RONE SILVA AUGUSTO 

EXECUTADO: MACHADO & CARVALHO CONSTRUCAO LTDA - ME Vistos. 

I. RECEBO a presente execução, pois, em princípio, trata-se de crédito 

certo, líquido e exigível (CPC, art. 784). II. CITE-SE a parte devedora para, 

no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do crédito exequendo, 

acrescido dos consectários legais (art. 829 CPC). III. No ato da citação, 

cientifique-se a parte devedora de que: a) no caso de integral pagamento 

do crédito exequendo no prazo assinalado, a verba honorária será 

reduzida pela metade (art. 829, CPC); b) dispõe do prazo de 15 (quinze) 

dias para oposição de embargos do devedor, independentemente da 
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segurança do juízo, prazo que fluirá a contar da juntada aos autos do 

mandado de citação, contando-se individualmente na hipótese de mais de 

um executado (arts. 914, 915, caput e §1º, 918ª e 917, CPC); c) caso 

alegue excesso de execução, deverá indicar o valor que entende correto, 

sob pena de rejeição liminar dos embargos (art. 918, CPC); d) a oposição 

de embargos protelatórios implicará na incidência de multa em favor da 

parte credora no valor correspondente a até 20% (vinte por cento) do 

crédito em execução (art. 920, CPC); e) os embargos do devedor, por 

regra geral, não terão efeito suspensivo (art. 917, §3º e 919 CPC); f) no 

prazo para embargos, reconhecendo a procedência da pretensão 

executória e comprovando o depósito judicial de 30% (trinta por cento) do 

valor do crédito em execução, acrescido das custas e honorários, poderá 

a parte devedora requerer o pagamento parcelado do saldo devedor até 

06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 

1% (um por cento) ao mês; IV. Citada a parte devedora e não efetuado o 

pagamento no prazo assinalado, PROCEDA-SE à penhora, avaliação e 

remoção de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito 

exequendo (art. 831, caput, CPC), observada eventual indicação de bens 

pela parte credora ou, na falta de indicação, a gradação legal (arts. 829, § 

1º e 835, CPC). V. Efetivada penhora e avaliado o bem constrito, será 

facultado à parte credora sua imediata adjudicação (art. 876 c/c art. 889, 

CPC), sem prejuízo da alienação direta, por iniciativa da parte credora ou 

por meio de corretor. VI. Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) do valor dado à causa, na forma do art. 82, 84, 85 CPC, os quais 

deverão ser desde logo incluídos na conta da execução (art. 827, caput, 

CPC). VII. Os credores poderão providenciar a averbação nos órgãos de 

registro competente, com fulcro no art. 826 do Código de Processo Civil. 

VIII. CUMPRA-SE, independente de nova conclusão, atentando-se o Oficial 

de Justiça quanto à correta avaliação e discriminação do (s) bem (s). 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010003-72.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDO BISPO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON MARTINS BARROS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010003-72.2017.8.11.0106 REQUERENTE: ROSILDO BISPO DA 

SILVA REQUERIDO: ROBSON MARTINS BARROS Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, nos termos do art. 355, 

inciso I, do CPC, não sendo necessária a produção de outras provas. 

Cuida-se de ação objetivando a indenização por danos morais proveniente 

de imputações contra a honra e imagem da parte autora. Alega a parte 

autora que no dia 11/02/2015 o requerido abordou-o com palavras 

acusatórias denegrindo sua imagem publicamente, e, posteriormente, na 

delegacia de policia foi novamente ofendido pelo requerido. Embora 

devidamente citado, a parte requerida não compareceu à audiência 

conciliatória. Desta forma, OPINO pela decretação de sua REVELIA, nos 

termos do art. 20 da Lei dos Juizados Especiais nº 9.099/95: Art. 20. Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Sendo 

reconhecida a revelia da parte requerida, reputam-se verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, nos termos do art. 344 do CPC: Art. 344. Se o 

réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Assim, não há 

nos autos documentos que contrariem os fatos trazidos pela parte autora, 

bem como houve a realização de um Boletim de Ocorrência narrando os 

fatos ocorridos, o que reitera a presunção de veracidade dos fatos 

narrados em exordial. Havendo a lesão ao direito da parte autora, cabe ao 

agente causador a sua reparação. Os artigos 186 e 927 ambos do Código 

Civil Brasileiro, prelecionam que: “Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” “Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo.” Assim sendo, ao lesar a honra da parte autora, 

o requerido causou-lhe dano, cometendo ato ilícito, devendo repará-lo na 

forma de indenização. Isto posto, OPINO PELO JULGAMENTO 

PROCEDENTE dos pedidos da inicial para CONDENAR a requerida na 

indenização pelos danos morais causados. Sugiro a condenação da 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

7.000,00 (sete mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente (INPC) 

e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem 

desde o evento danoso e a correção monetária a partir desta data. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através 

de seus patronos. Sérgio Tsutomu Yamamoto Junior Juiz Leigo Vistos. 

Após análise do processo e dos fundamentos aplicados na decisão 

ACOLHO integralmente as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a 

sentença acima redigida para que produza seus regulares efeitos legais. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000176-59.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ALMERINDA SILVESTRE DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DE MOURA SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM Numero do Processo: 

1000176-59.2017.8.11.0106 EXEQUENTE: ALMERINDA SILVESTRE DE 

JESUS EXECUTADO: LEANDRO DE MOURA SANTOS Vistos. I. CITE-SE o 

executado para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida. 

II. Não efetuado o pagamento, o Oficial de Justiça, munido da segunda via 

do mandado, procederá de imediato à penhora de bens e à sua avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto, nos termos do art.829 do CPC[1]. III. 

Recaindo a penhora sobre bens imóveis, deverá ser intimado também o 

cônjuge da parte executada. IV. FIXO honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor da execução, o qual poderá ser reduzido pela metade caso 

o executado pague a dívida no prazo acima assinalado[2]. V. INTIMEM-SE. 

VI. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz 

Substituto [1] Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no 

prazo de 3 (três) dias, contado da citação. § 1o Do mandado de citação 

constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas 

pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo 

assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. [2] Art. 

827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários 

advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. § 1o No 

caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-90.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO MAESTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME LINARES NOLASCO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 1000161-90.2017.8.11.0106 REQUERENTE: JOSE AUGUSTO 

MAESTER REQUERIDO: GUILHERME LINARES NOLASCO Trata-se de 

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. A parte autora alega, em 

síntese, que sofreu assédio moral por parte do réu, o que justifica a 

condenação deste em indenização por danos morais. INTIME-SE a parte 

autora para que, no prazo de 15 dias, informe o CEP correto do réu, 

atentando-se ao certificado na movimentação 10578485, sob pena de 

indeferimento da inicial. Cumprida esta determinação, DETERMINO: 

DESIGNE-SE nova audiência de conciliação conforme pauta da 

conciliadora. Caso esta já tenha sido designada, INTIMEM-SE as partes 

para que a ela compareçam. CITE-SE o (a) requerido (a) INTIMANDO-O do 

inteiro teor da inicial e da audiência designada, com a advertência de que o 

não comparecimento implicará em confissão e revelia, nos termos do art. 

20 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte autora do teor da presente 
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decisão e da audiência designada, cientificando-a de que a ausência 

injustificada ensejará a extinção do processo e condenação nas custas 

processuais, conforme prevê o art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 

9.099/95. Tendo em vista que tratam dos mesmos fatos, tendo a mesma 

parte ré, proceda-se ao apensamento dos processos nº 

1000160-08.2017.8.11.0106 e nº 1000162-75.2017.8.11.0106, bem como 

outros porventura identificados pela secretaria como tendo as mesmas 

características, de forma a otimizar os atos processuais e evitar decisões 

conflitantes. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010235-21.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVAINE PEREIRA DA SILVA PIMENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFHAEL TAQUES DE LARA PINTO OAB - MT0012715A (ADVOGADO)

FREDERICO AUGUSTO AUAD DE GOMES OAB - GO0014680A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010235-21.2016.8.11.0106 REQUERENTE: GEOVAINE PEREIRA 

DA SILVA PIMENTA REQUERIDO: CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS PLASTICOS LTDA Em audiência de conciliação as partes não 

entabularam acordo, conforme contido no Id. 7828289. Compulsando os 

autos, observa-se que a requerente juntou comprovante de endereço de 

terceiros e documento pessoal ilegível. Cabe à parte requerente trazer aos 

autos todos os documentos indispensáveis à propositura da ação, nos 

termos do art. 320 do CPC. Portanto, INTIME-SE a requerente para juntar, 

no prazo de 15 (quinze) dias, documento pessoal e comprovante de 

endereço atualizado em seu nome e, não sendo possível, declaração do 

proprietário do talonário com firma reconhecida em cartório extrajudicial, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Após, retornem os autos 

conclusos para sentença. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin 

Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010564-33.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GUILHERME QUEIROZ LINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO DE MACEDO FIGUEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010564-33.2016.8.11.0106 REQUERENTE: JOSE GUILHERME 

QUEIROZ LINO REQUERIDO: THIAGO DE MACEDO FIGUEIRA I. Verifica-se 

nas certidões contidas no ID. 7833794 e 9041559, que o requerido 

informou não ter advogado. II. Assim, considerando que esta Comarca não 

possui Defensoria Pública, nomeio o advogado militante nesta Comarca, 

Dr. Douglas Rodrigues Martins, como defensor dativo, promover a defesa. 

III. Para tanto, fixo os honorários advocatícios em 02 URH, conforme tabela 

de honorários da OAB/MT. IV. Determino a reabertura do prazo para o 

requerido apresentar sua contestação. V. Intime-se. Francisco Junqueira 

Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010478-62.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN NUNES CRUVINEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Autora acerca da 

audiência designada, cujos dados seguem abaixo, a ser realizada na sede 

do Fórum localizada no endereço ao final indicado. Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 02/07/2018 Hora: 08:30 Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 18/07/2017 Hora: 16:00 (horário de Mato Grosso), a ser 

realizada na sede do Fórum, localizada na Rua 31 de março, 550, Bairro: 

Jardim das Palmeiras, Cidade: Novo São Joaquim-MT, CEP: 78625-000. 

Novo São Joaquim, 16 de maio de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA 

BRITO Gestor de Secretaria

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 68606 Nr: 248-33.2016.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Rocha dos Santos 

- OAB:12692-B

 Vistos em correição.

Tendo em vista os relatórios da psicóloga do juízo de fls. retro, 

DETERMINO que se oficie o CRAS do Município de Paranaíta-MT para que 

acompanhe as vítimas menores de idade, fornecendo acompanhamento 

psicológico e social às infantes, pelo tempo necessário à inibir os traumas 

advindos da violência sexual sofrida.

 Outrossim, tendo em vista que o feito transitou em julgado (fl. 727), bem 

como já expedida a competente guia executiva de pena (fls. 625/626), 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias, 

após a ciência das partes.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66752 Nr: 851-43.2015.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIZ SIEGRIST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:MT nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Diante da certidão de fls.99, INTIME-SE o patrono da parte autora para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste nos autos requerendo o que 

entender de direito.

Ademais, OFICIE-SE o INSS, ora requerido, para que no prazo de 05 

(cinco) dias informe nos autos sobre a implantação do benefício 

concedido e o pagamento dos valores atrasados, conforme determinado 

na sentença de fls.81/83, tendo em vista que a parte autora alega que até 

o momento não recebeu o salário maternidade (fl.99).

Após a resposta do requerido ou com o decurso do prazo, INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 30 (trinta) dias, se manifeste nos autos 

para requerer o que entender de direito.

Às providências.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 65818 Nr: 366-43.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Celso Sales Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO SALES JÚNIOR - 

OAB:11111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Tendo em vista a certidão de fl.37, INTIME-SE a parte exequente para que, 

no prazo de 30 (trinta) dias, se manifeste nos autos requerendo o que 

entender de direito em termos de prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção.

Às providências.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 65573 Nr: 273-80.2015.811.0095

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RNQM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdJCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 Certifico que, nesta data, afixei o Edital de INTIMAÇÃO , no átrio do Fórum, 

lugar público de costume.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 71122 Nr: 1488-57.2016.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Moreira Meireles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 Vistos em correição,

Trata-se da ação de busca e apreensão com pedido liminar em que move 

Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A contra João Moreira de 

Meireles.

A inicial foi recebida à folha 32, oportunidade em que foi deferida a liminar.

Às folhas 43/44 a parte requerida peticionou informando o pagamento do 

débito cobrado, bem como requereu a liberação do bem apreendido. 

Juntou comprovante de depósito judicial (fl. 45).

Ademais, à fl.53, restou determinada a restituição do bem apreendido em 

favor do credor, sendo cumprida conforme fls.54/60.

A decisão de fl.77 determinou a intimação da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 30 dias, sob pena de extinção. 

Entretanto, conforme certidão de fl.80, a autora apesar de devidamente 

intimada quedou-se inerte.

À fl.82, foi determinada a intimação pessoal da autora para se manifestar 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sendo que 

mais uma vez, apesar de devidamente intimada, não se manifestou nos 

autos (fl.87).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como se sabe, é dever da parte promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir para o devido prosseguimento do feito, sendo que a parte autora 

assim não o fez, restando caracterizado o abandono da causa, razão que 

impõe a extinção do feito.

Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

Em relação às custas processuais, CONDENO ao pagamento pro rata.

 Todavia, sendo a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, 

ficará suspensa a sua condenação aos ônus da sucumbência, até que 

possam satisfazê-las sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, 

prescrevendo em cinco anos a obrigação, nos termos do artigo 98, §3º do 

Novo Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

Transitado em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64853 Nr: 1294-28.2014.811.0095

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G3 COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, 

ELIEZER MARLOS MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÉLIO LUIZ PASSARINI, MARIA RENILDA LEAL 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE 

SOUZA - OAB:16241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TACIANE FABIANI - 

OAB:17355/B, Taciane Fabiani - OAB:17355b

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerida para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sobre o termo de acordo/composição amigável juntado pela parte 

autora, sob pena de concordância tácita e homologação.

Após, conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61686 Nr: 759-36.2013.811.0095

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Matrinchã Transmissora de Energia S.A (TP NORTE) 

S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fausto Richter, Instituto Ecológico Cristalino 

Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Amaro Rodrigues - 

OAB:84.933 OAB/MG, Juliano Junqueira de Faria - OAB:MG0084646, 

Marcos Edmar Ramos Álvares Rodrigues - OAB:110.856 OAB/MG, 

Matheus Arantes Rosas - OAB:150.091 OAB/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio de Oliveira Luchesi 

Filho - OAB:129.281/SP, JOSE EDUARDO GIARETTA EULALIO - 

OAB:138669, José Henrique Turner Marquez - OAB:SP nº 156.400, 

Líbero Luchesi Neto - OAB:SP0174760, LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono da parte autora, para impugnar a 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 65160 Nr: 58-07.2015.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO BELTRAN DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMAR NORTE LESTE S/A, TELEMAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL GOMES NETO - 

OAB:16341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:MT13.241-A, MONICA CRISTINA FELIZARDO VASCONCELLOS - 

OAB:13237/B

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista para a parte requerente, para manifestação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 68496 Nr: 202-44.2016.811.0095

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DDLDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 
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de Mato Grosso - OAB:, Marciano Rocha dos Santos - OAB:12692-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Tendo em vista a informação do D. causídico da parte autora, dando 

conta que ajuizou ação de alimentos, de código nº 79402 em razão da 

extinção deste feito, conforme sentença prolatada em 16/12/2016, fl. 52, 

de rigor o arquivamento do presente feito.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de fls. 74/78 e DETERMINO a remessa 

dos autos ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 34116 Nr: 136-50.2005.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antenor Dionizio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilaine Matchil Machado da 

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS RIBEIRO - 

OAB:755 MT

 INTIMAR A PATRONA DA PARTE AUTORA DRA. EDILAINE MATCHIL 

MACHADO DA SILVA, OAB/MT 6015, para fornecer o número da conta 

bancária e documentos pessoais do senhor ANTENOR DIONIZIO DOS 

SANTOS, para realização da liberação do alvará eletrônico, tendo em vista 

a não localização do requerente pelo oficial de justiça.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 60954 Nr: 136-69.2013.811.0095

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Telha Norte Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MADEIREIRA TELHA NORTE LTDA EPP, 

CNPJ: 05990313000158, Inscrição Estadual: 13.238.009-9. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 21/02/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

MADEIREIRA TELHA NORTE LTDA EPP, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de CDA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 20133910/2013.

 Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 3.860,96

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-14.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELCIO JORGE ZECZKOSKI (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 25/06/2018, às 8h20. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 16 de maio de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000318-96.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS DA SILVA REZENDE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 25/06/2018, às 8h40. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 16 de maio de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000319-81.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENOQUE CARDOSO SIQUEIRA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 25/06/2018, às 09h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 16 de maio de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000320-66.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISMAR MARIA BRESSANIN (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 25/06/2018, às 9h20min. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 16 de maio de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 34552 Nr: 579-98.2005.811.0095
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Karasiaka Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Figueiredo da Hora

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Oliveira Santos Batista da 

Silveira - OAB:8512/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111-B/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT nº 6.279-A

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 513 e seguintes do novo CPC, devendo a Secretaria da 

Vara promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

INTIME-SE a parte executada, por intermédio do advogado constituído nos 

autos, para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o pagamento da dívida, 

sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito.

Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para apresentar novo 

cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o valor da multa, que 

incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se tratar a espécie de 

obrigação de prestação continuada.

Em seguida, expeça-se mandado de penhora e avaliação, intimando-se o 

executado do teor do respectivo auto, após sua confecção.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61597 Nr: 687-49.2013.811.0095

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RODRIGO DA COSTA ARAUJO, Cpf: 

72983825191, Rg: 15400140, Filiação: Jusciara Jesuína da Costa e 

Jucelino Rodrigues de Araújo, data de nascimento: 18/06/1988, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, com fulcro no artigo 107, inciso IV combinado 

com o artigo 109, inciso V e combinados com o artigo 114, inciso II, todos 

do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE em relação ao 

acusado, no que tange ao delito constante nesses autos, em razão da 

prescrição da pretensão punitiva e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO.Sem custas.Publique-se. Intime-se, sendo o acusado por 

edital, visto que a CNGC dispensa a intimação pessoal do acusado nos 

casos em que há sentença extintiva da punibilidade e que nesta comarca 

de Paranaíta não há defensor público.Cumpridas as formalidades legais, 

arquivem-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Erevelto Fernando 

Eberhardt Brachtvogel, digitei.

Paranaíta, 15 de maio de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66445 Nr: 27-07.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Brandão de Gois

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - D. 

Denivan Baleeiro Bonadio - OAB/MT nº 22.319/O, para promover a defesa 

do réu, para tanto, apresentar resposta a acusação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 14088 Nr: 401-72.2008.811.0022

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Rodrigues Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699

 Vistos em correição.

Indefiro o pedido de fls.403, tendo em vista que a sentença de fls.141/152 

declarou seu perdimento em favor da União.

Nos termos do §4º do artigo 63 da Lei n. 11.343/06, proceda-se a remessa 

da relação dos objetos à SENAD.

Após, arquive-se os presentes autos com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44137 Nr: 210-17.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Rosa Vilalba da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vitor Sousa da Mata - 

OAB:15698

 Vistos em correição.

Tendo em vista que não logrei êxito em encontrar novo endereço pelo 

sistema Infojud, determino a intimação por edital, com o prazo do edital de 

30 (trinta) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42595 Nr: 851-39.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Marciel Ferreira Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Rezende Lange de 

Paula - OAB:MT/11922

 Vistos em correição.

Defiro o pleito de fls.147, cumpra se conforme requerido.

Arquive-se o presente feito com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42756 Nr: 1006-42.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelino de Souza Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Pimentel Barbosa 

Neto - OAB:MT/18.454
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 Vistos em correição.

Tendo em vista que não logrei êxito em encontrar novo endereço pelo 

sistema Infojud, determino a intimação por edital, com o prazo do edital de 

30 (trinta) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42282 Nr: 543-03.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Pereira Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Dias da Silva - 

OAB:MT/20.637

 Vistos em correição.

Indefiro o pleito de fls.92, mantendo a suspensão do processo.

Cumpra-se, conforme determinado na decisão retro.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 13036 Nr: 1055-93.2007.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genebaldo Alves Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

Procuradora Federal - OAB:9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos em correição.

Trata-se de execução fiscal proposta por Instituto Nacional do Seguro 

Social em face de Genebaldo Alves Ferreira, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Às fls. 65/68, o exequente peticionou declarando que o débito foi quitado, 

motivo pelo qual requer a extinção do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Tendo em vista o pagamento do débito pela executada, a presente ação 

deve ser extinta.

 Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO EXTINTO o 

presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em face do art. 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil, em decorrência da satisfação da 

obrigação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Condeno o executado ao pagamento das custas processuais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Após, arquive-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44628 Nr: 576-56.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcionilo Corte Souza, Adilson Corte Souza, 

Edna Alves Correia Corte Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente, pessoalmente, para dar andamento ao feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e venham-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 14347 Nr: 644-16.2008.811.0022

 AÇÃO: Crimes Contra a Propriedade Imaterial->Processo Especial do 

Código de Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandiego Alcantara Caldeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de fls. 149.

Intime-se o réu, pessoalmente no endereço constante nos autos, através 

de expedição de carta precatória, para que forneça dados bancários para 

levantamento da fiança no prazo de 5 dias .

Após, decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e venham-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41973 Nr: 241-71.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudian Aparecido Soares dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luamar Nascimento Canuto 

- OAB:MT/16.660

 IV)-DISPOSIÇÕES FINAIS.Deste feita, tendo em vista que a pena definitiva 

é de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa, e 

considerando que o réu é primário, com fundamento no artigo 33, §2º, 

alínea “c”, do Código Penal, estabeleço ao réu o REGIME ABERTO para o 

cumprimento da pena privativa de liberdade.Considerando que o crime não 

foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e que a pena não é 

superior a quatro anos, e atento, ainda, que se trata de réu primário e que 

preenche os demais requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, 

substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, a ser fixada 

pelo Juízo de execução da pena.Deixo de conceder ao condenado à 

suspensão condicional da pena, em virtude do disposto no artigo 77, 

inciso III, do Código Penal.Oportunamente, após o trânsito em julgado desta 

decisão, tomem-se as seguintes providências:a) expeça-se guia de 

execução definitiva do condenado.Observe-se a detração penal, nos 

termos do artigo 42 Código Penal.b) Em cumprimento ao disposto no art. 

72, §2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste 

Estado, comunicando-o sobre esta decisão;c) oficie-se ao órgão estadual 

de cadastro de dados sobre antecedentes, inclusive ao INFOSEG, 

fornecendo as informações sobre este decisório.Ante os serviços 

prestados pela advogada nomeada Dra. Luamar Nascimento Canuto, no 

presente feito, arbitro os honorários advocatícios em 02 (duas) URH, a ser 

suportada pelo Estado de Mato Grosso.Expeça-se a respectiva 

cer t idão .Condeno o  réu  ao  pagamento  das  cus tas 

processuais.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 15014 Nr: 1307-62.2008.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nascimento Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a da parte autora pessoalmente para se manifestar nos autos 

quanto ao Ofício advindo da COREJ/CR, fls. 142, referente ao §1º do artigo 

2º da Lei nº 13.463/2017, requerendo o levantamento dos honorários 

transferidos à conta única do Tesouro Nacional, haja vista o não 
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levantamento dos alvarás expedidos, fls. 138 e 139, no prazo de 10 dias.

Manifestando-se, pelo levantamento do valor, desde já determino a 

expedição de novo RPV, nos termos do parágrafo único do artigo 3º da 

referida Lei.

Caso contrário, decorrido o prazo sem qualquer manifestação, determino o 

retorno dos autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6502 Nr: 696-51.2004.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Abadia dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A/MT, Carlos Gilberto de Oliveira - OAB:133404/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Cezar Moreno 

Pessoa - OAB:3.920

 Vistos em correição.

Intime-se a da parte autora pessoalmente para se manifestar nos autos 

quanto ao Ofício advindo da COREJ/CR, fls. 189, referente ao §1º do artigo 

2º da Lei nº 13.463/2017, requerendo o levantamento dos honorários 

transferidos à conta única do Tesouro Nacional, haja vista o não 

levantamento do alvará expedido, fls. 190, no prazo de 10 dias.

Manifestando-se, pelo levantamento do valor, desde já determino a 

expedição de novo RPV, nos termos do parágrafo único do artigo 3º da 

referida Lei.

Caso contrário, decorrido o prazo sem qualquer manifestação, determino o 

retorno dos autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16578 Nr: 1215-50.2009.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:10.661, Washington Faria Siqueira - OAB:MT/18.071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar, ajuizada 

por BANCO FINASA S/A, em face de VIVIANA PAES DOS SANTOS, 

devidamente qualificados nos autos.

 A parte autora peticionou em fls.138 requerendo a extinção do feito em 

razão de sua desistência, na forma do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Cuida-se de pedido de desistência da ação formulado em fls.138.

A desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

 Ante o exposto, com fulcro nos artigos 200, parágrafo único e 485, inciso 

VIII, ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da 

ação e declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Condeno o requerente ao pagamento de custas processuais.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as devidas 

anotações e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 15445 Nr: 131-14.2009.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademilson Dias Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Inêz Mecenas do 

Carmo - OAB:MT/5.852

 Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado ADEMILSON DIAS MIRANDA, em face da 

ocorrência da prescrição virtual, com fundamento no art. 107, IV do 

Código Penal.Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e 

comunicações de praxe, arquivando-se o feito.Ciência ao Ministério 

Público e a defesa.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44542 Nr: 506-39.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro dos Santos Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luamar Nascimento Canuto 

- OAB:MT/16.660

 Desta feita, tendo em vista que a pena definitiva é de 03 (três) meses de 

detenção e considerando que o réu é primário, com fundamento no artigo 

33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, estabeleço ao réu o REGIME ABERTO 

para o cumprimento da pena privativa de liberdade.O réu não faz jus à 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis 

que não preenche o requisito objetivo do artigo 44, inciso I, do Código 

Penal, por ter sido o crime cometido com violência à pessoa, consoante 

acima exposto.Incabível, a aplicação isolada ou a substituição pela multa 

(art. 60, § 2º, do Código Penal), em razão da expressa vedação legal (art. 

17, da Lei 11.340/2006).Concedo-lhe, todavia, a suspensão condicional da 

execução da pena pelo prazo de dois (02) anos, por reputar presentes as 

condições objetivas e subjetivas delineadas no art. 77, do Código Penal, 

devendo o juízo da execução penal fixar eventuais condições.IV)

-DISPOSIÇÕES FINAIS.Condeno o réu ao pagamento de custas 

processuais.Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, 

tomem-se as seguintes providências:a) expeça-se guia de execução 

definitiva do condenado. b) Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do 

Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, 

comunicando-o sobre esta decisão;c) oficie-se ao órgão estadual de 

cadastro de dados sobre antecedentes, inclusive ao INFOSEG, 

fornecendo as informações sobre este decisório.Ante os serviços 

prestados pela advogada nomeada Dra. Luamar Nascimento Canuto, 

arbitro os honorários advocatícios em 02 (duas) URH, a ser suportada 

pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva certidão.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 20131 Nr: 1408-94.2011.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Dirce da Silva Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:OAB/MG 109.730, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:OAB/MG 63.440

 Vistos em correição.

Defiro o pleito de fls.144/145.

Proceda-se a liberação de 50% dos honorários pericias em favo do perito.

Intime-se o perito para manifestar a respeito do laudo pericial em 30 dias.

Após, cumpra-se as demais determinações exaradas na decisão de 

fls.136.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57698 Nr: 1858-61.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidney Aparecido dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed do Estado de São Paulo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Novaes Porto - 

OAB:20487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilza Aparecida Lopes Silva 

- OAB:MT/22117/A

 Vistos em correição.

Em respeito ao princípio do contraditório, disposto no artigo 10 do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que especifiquem, com 

objetividade, as provas que pretende produzir, bem como se manifestem 

acerca da possibilidade do julgamento do mérito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Determino à secretaria a habilitação do advogado da parte autora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 10 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41777 Nr: 51-11.2013.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gentil Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A, José Martins - OAB:84314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, com fulcro no artigo 4º do Decreto-Lei 911/69, converto a 

presente ação de busca e apreensão em ação de execução de título 

extrajudicial. Assim sendo, retifique a autuação, de modo a constar o 

nome da ação como execução de título extrajudicial, efetivando as demais 

alterações no Cartório Distribuidor.Cite-se a parte executada para que, no 

prazo de 03 (três) dias, pague o valor exequendo, devidamente acrescido 

das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, sob pena 

de serem imediatamente penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução (art. 829, do CPC).Conste, no mandado 

executório, a ressalva de que o pagamento no prazo assinalado, 03 (três) 

dias, implicará na redução pela metade da verba honorária (CPC, art. 827, 

§1º) e que o (a) devedor (a) poderá pagar o valor exequendo depositando 

em juízo 30 % (trinta por cento) do valor da dívida (acrescido de custas e 

honorários advocatícios) e o valor remanescente dividido em até 06 (seis) 

vezes, acrescidos de correção monetária (INPC) e juros de 1% (um por 

cento) ao mês (CPC, art. 916).O executado poderá oferecer EMBARGOS 

À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do artigo 231 

do Código de Processo Civil. Os embargos não terão efeito suspensivo 

(art. 919, CPC).Se não encontrado (a) o (a) devedor (a), com fulcro no 

artigo 830 do Código de Processo Civil, determino que desde já proceda ao 

arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17807 Nr: 772-65.2010.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Martins - OAB:84314, 

Leislie de Fátima Haenisch - OAB:20099/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III do Código Processo Civil.Sem condenação as 

custas.Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42657 Nr: 909-42.2013.811.0022

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suely Rodrigues - 

OAB:MT/16.486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Elizabeth Santiago 

Gonçalves - OAB:MT/18.824-B

 Vistos em correição.

Trata-se de ação cautelar de guarda de filho menor interposta por 

Alessandro Justino Araújo em desfavor de Luciana de Souza, 

devidamente qualificados nos autos.

Em audiência de conciliação de fls. 68/69, as partes chegaram em um 

acordo, tendo em vista que o filho atingiu a maioridade, sendo assim tendo 

plena capacidade para escolher com quem quer morar, requerendo a 

extinção do processo sem resolução do mérito.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado em fls. 68/69.

A desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

 Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único, e 485, inciso VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Ante os serviços prestados pela advogada nomeada Dra. Suely 

Rodrigues, nos presente feito, arbitro os honorários advocatícios em 2 

(dois) URH, conforme item 18.1 da Tabela XI da Resolução 96/2007 

OAB-MT, a ser suportada pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a 

respectiva certidão.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as devidas 

anotações e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41622 Nr: 1369-63.2012.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luamar Nascimento Canuto - 

OAB:MT/16.660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de execução de alimentos movida por Fabiano dos Santos e 

Fabiana dos Santos, representados por sua genitora MARIA INÊS DOS 

SANTOS, em face de JOÃO BATISTA DOS SANTOS, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Os autores peticionaram às fls. 108, informando que o executado quitou 

os alimentos pleiteados no presente feito, requerendo a extinção do 

processo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 794, inciso I, do Código de 
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Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Ante os serviços prestados pela advogada nomeada Dra. Luamar 

Nascimento Canuto, nos presente feito, arbitro os honorários advocatícios 

em 3 (três) URH, conforme item 18.1 da Tabela XI da Resolução 96/2007 

OAB-MT, a ser suportada pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a 

respectiva certidão.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43435 Nr: 1628-24.2013.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Disal Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antonio Amorim de Lima ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edemilson Koji Motoda - 

OAB:231747/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar, proposta 

por Disal Administradora de Consórcios Ltda., em face de Marco Antonio 

Amorim de Lima Me, devidamente qualificados nos autos.

Em petição juntada em fls. 89, a autora, declarou que desiste do 

prosseguimento do processo, requerendo a extinção deste sem resolução 

do mérito.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado em fls. 89.

A desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

 Tendo em vista que o requerido não foi citado no decurso do processo, 

nos termos dos artigos 200, parágrafo único e 485, inciso VIII, ambos do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e declaro 

EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as devidas 

anotações e cautelas de estilo.

Custas processuais a cargo da autora, nos termos do art.90, ‘’caput’’ do 

código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40077 Nr: 1557-90.2011.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HLdJ, ILdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Mathias de Oliveira 

- OAB:MT/16.451

 Vistos em correição.

Trata-se a Ação de Alimentos ingressada por HENRIQUE LOPES DE 

JESUS, representados por sua genitora IVANI LOPES DA SILVA, em 

desfavor de ELIAS SANTOS DE JESUS, devidamente qualificados nos 

autos.

 Em audiência de conciliação de folhas 160 fora entabulado acordo pelas 

partes, acerca do pagamento dos alimentos da menor, inclusive os 

atrasados, requerendo a homologação do acordo.

Instado a se manifestar (fls. 162), o representante do Ministério Público 

pugnou seja homologado o acordo firmado entre as partes.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Satisfazendo as partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado pelas partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

O acordo se regerá pelas cláusulas descritas em fls. 160 dos autos do 

processo.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

arquivem-se, os presentes autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 18048 Nr: 1016-91.2010.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João José da Barra - Falecido, Fábio José da Barra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição.

Trata-se de execução de sentença interposta por João José da Barra 

(Falecido) substituído pelo seu herdeiro Fábio José da Barra em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Às fls.-126, foi expedido requisição de pequeno valor - RPV para o 

pagamento do débito, sendo que este valor foi depositado em juízo, bem 

como o advogado da parte credora retirou em juízo o alvará de liberação 

de valores, referente pagamento de débito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Intime-se a advogada da parte autora para se manifestar nos autos quanto 

ao Ofício advindo da COREJ/CR, fls. 127, referente ao §1º do artigo 2º da 

Lei nº 13.463/2017, requerendo o levantamento dos honorários 

transferidos à conta única do Tesouro Nacional, haja vista o não 

levantamento do alvará expedido, fls. 126, no prazo de 10 dias.

Manifestando-se, pelo levantamento do valor, desde já determino a 

expedição de novo RPV, nos termos do parágrafo único do artigo 3º da 

referida Lei.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42721 Nr: 971-82.2013.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniella Furtado Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Jhones Miranda Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Elson Valeriano Junior - 

OAB:21257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435
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 Vistos em correição.

Abre-se vista dos autos a representante do Ministério Público para se 

manifestar a respeito do teor da petição de fls. 84/86.

Após, venham-se os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43631 Nr: 1788-49.2013.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Durvalina Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Sayuri Ueda Miqueloti - 

OAB:MT/8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação de benefício previdenciário amparo social ao deficiente 

c/c pedido de tutela antecipada interposta Durvalina Alves Pereira em 

desfavor de Instituto Nacional de Seguro Social INSS, devidamente 

qualificados nos autos.

A parte autora em petição de fls. 82, onde renunciou ao direito em que se 

funda a ação e requer a extinção do feito com julgamento do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Cuida-se de requerimento de renuncia ao direito em que se funda a ação 

formulada pela parte autora em fls. 82.

Haverá resolução de mérito quando o autor renunciar ao direito sobre que 

se funda a ação.

Há que se mencionar que a renuncia ao direito de ação possui para o 

autor efeito análogo ao que a confissão possui para o réu, eis que 

demonstra que o autor se sujeita à conduta do réu, e não mais pretende 

questioná-la.

Desta feita, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “c”, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de renuncia ao direito sobre que se 

funda a ação e declaro EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito.

Sem custas judiciais.

Publique-se. Registre-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as devidas 

anotações e cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17972 Nr: 938-97.2010.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Maria Marcelo dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição.

Intime-se a advogada da parte autora para se manifestar nos autos quanto 

ao Ofício advindo da COREJ/CR, fls. 90/91, referente ao §1º do artigo 2º 

da Lei nº 13.463/2017, requerendo o levantamento dos honorários 

transferidos à conta única do Tesouro Nacional, haja vista o não 

levantamento do alvará expedido, no prazo de 10 dias.

Manifestando-se, pelo levantamento do valor, desde já determino a 

expedição de novo RPV, nos termos do parágrafo único do artigo 3º da 

referida Lei.

Caso contrário, decorrido o prazo sem qualquer manifestação, determino o 

arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10624 Nr: 168-46.2006.811.0022

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiane Barbosa dos Santos Vidotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Márcio Adriano Vidotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Em face ao exposto, nos termos do artigo 654 do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO O PLANO DE PARTILHA apresentado às fls. 124/125, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, atribuindo aos nela 

contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e 

ressalvados direitos de terceiros.Transitada em julgado, expeça-se o 

competente formal de partilha nos termos do artigo 653 e 655, ambos do 

Código de Processo Civil, o qual deverá ser assinado pela escrivã e por 

este juízo.Após, arquivem-se o presente feito, com as devidas cautelas de 

estilo.Sem custas.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43220 Nr: 1450-75.2013.811.0022

 AÇÃO: Execução de Termo de Ajuste de Conduta->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Custodio de Almeida, Janio Nunes de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos em correição.

Intimem-se os executados para que se manifestem a respeito do 

cumprimento do termo de ajustamento de conduta no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos para análise de manifestação ministerial de fls.145-146.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19318 Nr: 592-15.2011.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Tarcisio de Souza, Waltair de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de fls. 110, determinando a expedição do mandado de 

penhora dos bens indicados, conforme requerido.

Localizado os bens passíveis de penhora em nome do executado, até o 

limite do débito (CPC, art. 835), o Oficial de Justiça procederá de imediato à 

penhora e avaliação.

Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado, 

na pessoa de seu advogado (art. 841, do CPC), ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, 

podendo oferecer embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, do 

CPC).

Sendo infrutífera a penhora, intime-se o exequente para manifestar-se, em 

05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Intime-se a parte exequente para que efetue o pagamento das diligências 

do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins
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 Cod. Proc.: 18809 Nr: 84-69.2011.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Big Bom LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Santos de 

Resende - OAB:MT/6358

 Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade oferecida pelo 

executado às fls. 77/81.Defiro o pedido da parte exequente de fls. 99, 

suspendendo o processo pelo prazo de 01 (um) ano, conforme dispõe o 

artigo 40, caput, da Lei n.º 6.830/80.Decorrido o prazo, certifique-se, 

abrindo-se vista à parte exequente para que se manifestar e requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento do processo, nos termos do artigo 40, §2º, da Lei n.º 

6.830/80.Após, venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40553 Nr: 305-18.2012.811.0022

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia Moreira de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB:MT/13.895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT/13842/A, Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT/12.208-A

 Vistos em correição.

Trata-se de ação de Alvará de Levantamento de Valores Financeiros 

interposta por MÁRCIA MOREIRA DE ALMEIDA, em desfavor do BANCO 

DO BRASIL S/A.

Em petição de fls. 138 a requerente requereu a desistência do feito e 

arquivamento.

Instado a se manifestar o requerido quedou-se inerte, conforme certidão 

de fls. 155.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado em fl. 138.

A desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

 Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único, e 485, inciso VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Em razão da desistência, com fulcro no artigo 90 do CPC, condeno a 

requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios que, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC, 

fixo 10% (dez por cento) sobre da causa atualizado.

Sendo a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade das 

verbas da sucumbência imposta estão sujeitas à condição suspensiva a 

que refere o art. 98, § 3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as devidas 

anotações e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 14691 Nr: 993-19.2008.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, JSB, MVBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação de execução de alimentos ingressada por Hellen 

Kaoanna Barbosa Silva, representada por sua genitora Joanita Souza 

Barbosa, em face de Jaconias Pereira da Silva, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Mediante o pagamento comprovado nos autos, pugnou o Ministério Público 

em fls. 175 pela extinção do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

A presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta execução já foi 

pago. Pois, satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Condeno o executado ao pagamento de custas processuais.

 Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44854 Nr: 768-86.2014.811.0022

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pedra Preta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uniron Centro de Ensino LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Camilo de Souza Junior 

- OAB: 7043/MT, Janaina Emanuele Muller Barbosa - OAB:17812

 Vistos em correição.

Ante a necessidade da realização da perícia judicial, NOMEIO como perito 

judicial o Corretor Luiz Antônio Silvio Pereira, telefones: (66) – 3426-9932 

e 9911-7391, Av. Presidente Médice - 3878, Vila Birigui, Rondonópolis-MT, 

para a realização do avaliação do imóvel objeto da lide, 

independentemente de compromisso, devendo o perito desempenhar seu 

múnus na forma dos artigos 466 e 473 do CPC.

Intime-se o perito a apresentar proposta de honorários e a comprovar sua 

especialidade sobre a matéria (artigo 156, do CPC), no prazo de 15 

(quinze) dias, bem como, a indicar a data e horário para a realização dos 

trabalhos periciais.

Apresentada a proposta de honorários, intime-se a requerida para, no 

prazo de 10 (dez) dias, depositar o valor devido dos honorários, sendo 

que, 50% será liberado no início da perícia e o restante após o depósito do 

laudo em Juízo.

Apresentada a proposta de honorários, e com a indicação da data da 

perícia, intimem-se as partes e assistentes técnicos

 A seguir intime-se o Perito para a apresentar o laudo em Cartório, no 

prazo de 30 (trinta) dias.

Os pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum 

prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo.

Depositado o laudo em Cartório, intimem-se as partes para que sobre ele 

se manifestem no prazo sucesso de cinco (05) dias, primeiro a parte 

autora e após a parte ré.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43384 Nr: 1597-04.2013.811.0022

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Coelho Silva, Aparecido Delfino da 

Silva, Dorvalina Coelho de Souza, José Marcelino Coelho, Eva Coelho 

Rodrigues, Florentina Martins Coelho, Rosalina Martins Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Coelho, Floripes Martins Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Em petição de fls. 67, o Estado de Mato Grosso, requereu o recolhimento 
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do valor do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de 

quaisquer Bens ou Direitos – ITCMD.INDEFIRO, pois ITCMD será objeto de 

lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributaria, com 

fulcro no artigo 662, paragrafo § 2 do Código de Processo Civil.Art. 662. 

No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas 

ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de 

tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do 

espólio.§ 2 O imposto de transmissão será objeto de lançamento 

administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as 

autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio 

atribuídos pelos herdeiros.Satisfazendo as partes os requisitos legais, 

com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, a 

partilha formulada na petição inicial dos autos de arrolamento do bem 

móvel descrito na inicial deixado em razão do falecimento de JOSE 

COELHO e FLORIPES MARTINS COELHO, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, atribuindo aos nela contemplados os respectivos 

quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de 

terceiros.Transitada em julgado, expeça-se o competente formal de 

partilha e alvará judicial para transferência, a seguir, arquivem-se os 

autos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65289 Nr: 2758-10.2017.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Daycoval S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcia Valério Fortunato Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT/9.948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:MT/12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Busca e Apreensão em alienação fiduciária proposta por 

BANCO DAYCOVAL S/A em desfavor de MÁRCIA VALÉRIO FORTUNATO 

BATISTA, devidamente qualificados nos autos.

Em petição acostada em ref. 06, a autora declarou que desiste do 

prosseguimento do processo, requerendo a extinção do processo sem 

resolução do mérito.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado em ref. 06.

A desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

 Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único, e 485, inciso VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Custas e despesas processuais a cargo do autor, se houver.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as devidas 

anotações e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 19 de março de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42560 Nr: 816-79.2013.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB:MT/13.895

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) para manifestar sobre a busca do INFOJUD, acostada aos autos, 

às fls. 72/82.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42854 Nr: 1100-87.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Teodoro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luamar Nascimento Canuto 

- OAB:MT/16.660

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando a patrona do réu, para que no prazo legal apresente 

memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41595 Nr: 1342-80.2012.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Cardoso dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO BESSA SANTOS - 

OAB:21460/O

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - ante a ausência 

da Defensoria Pública na Comarca, nomeio como defensor(a) dativo(a) 

o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade Dr. Danilo Bessa Santos - 

OAB/MT nº 21460/O, para promover a defesa do réu, para tanto 

apresentar as razões de apelação do réu no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Citação

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010054-15.2015.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

STELA MARIANO PAIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE CITAÇÃO EM EXECUÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010054-15.2015.8.11.0022; Valor causa: 

R$ 7.880,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156)/[BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: STELA MARIANO PAIVA Parte Ré: 

EXECUTADO: BANCO BMG Nome: BANCO BMG Endereço: Avenida 

HISTORIADOR RUBENS MENDONCA, 1894, ED. MARUANA, 6º ANDAR, 

SALA 602, BOSQUE DA SAUDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78051-000 A 

presente carta, extraída dos autos da execução supra-identificada, tem 

por finalidade a Citação e Intimação de Vossa Senhoria, por todo o 

conteúdo da petição inicial e CUMPRIMENTO DA DECISÃO abaixo 

disponibilizada. DECISÃO: "Vistos etc. Trata-se de cumprimento de 

sentença, assim sendo, retifique a autuação, de modo a constar o nome 

da ação como cumprimento de sentença, efetivando as demais alterações 

na Secretaria do Juizado Especial. Obedecendo ao que dispõe o artigo 52, 

inciso IV, da Lei 9.099/95, deve a presente execução processar-se 

aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil. 

Após, intime-se a parte executada para efetuar pagamento do débito 

exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer na multa 

de 10% e honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, nos 

termos do artigo 523, do Código de Processo Civil. Cientifique o executado 

que após o transcurso do prazo para o pagamento (art. 523, “caput”, do 

CPC), terá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar impugnação, 

observando as matérias de defesa elencadas no artigo 525 do CPC. 

Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, certifique-se e 

intime-se a parte exequente para se manifestar nos autos, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 01 de março 

de 2018. Márcio Rogério Martins - Juiz de Direito." OBSERVAÇÃO: 1) Este 

processo tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na web é 
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http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de preposição, 

contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos 

com no máximo 1,5MB cada. PEDRA PRETA , 5 de abril de 2018. 

Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR 

SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - 

TELEFONE: (66) 34861197

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010054-15.2015.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

STELA MARIANO PAIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA VIEIRA LOPES OAB - MG109916 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE CITAÇÃO EM EXECUÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010054-15.2015.8.11.0022; Valor causa: 

R$ 7.880,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156)/[BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: STELA MARIANO PAIVA Parte Ré: 

EXECUTADO: BANCO BMG Nome: BANCO BMG Endereço: Avenida 

HISTORIADOR RUBENS MENDONCA, 1894, ED. MARUANA, 6º ANDAR, 

SALA 602, BOSQUE DA SAUDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78051-000 A 

presente carta, extraída dos autos da execução supra-identificada, tem 

por finalidade a Citação e Intimação de Vossa Senhoria, por todo o 

conteúdo da petição inicial e CUMPRIMENTO DA DECISÃO abaixo 

disponibilizada. DECISÃO: "Vistos etc. Trata-se de cumprimento de 

sentença, assim sendo, retifique a autuação, de modo a constar o nome 

da ação como cumprimento de sentença, efetivando as demais alterações 

na Secretaria do Juizado Especial. Obedecendo ao que dispõe o artigo 52, 

inciso IV, da Lei 9.099/95, deve a presente execução processar-se 

aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil. 

Após, intime-se a parte executada para efetuar pagamento do débito 

exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer na multa 

de 10% e honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, nos 

termos do artigo 523, do Código de Processo Civil. Cientifique o executado 

que após o transcurso do prazo para o pagamento (art. 523, “caput”, do 

CPC), terá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar impugnação, 

observando as matérias de defesa elencadas no artigo 525 do CPC. 

Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, certifique-se e 

intime-se a parte exequente para se manifestar nos autos, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 01 de março 

de 2018. Márcio Rogério Martins - Juiz de Direito." OBSERVAÇÃO: 1) Este 

processo tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na web é 

http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de preposição, 

contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos 

com no máximo 1,5MB cada. PEDRA PRETA , 5 de abril de 2018. 

Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR 

SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - 

TELEFONE: (66) 34861197

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 50176 Nr: 2542-12.2009.811.0028

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Edy Gomes da Silva, Edyvana Gomes da 

Silva, Thâmara Fontes Gaiva Silva, Sandro Sebastião Gomes da Silva, 

Edyva Gomes Procópio da Silva, Valéria Gomes da Silva, Espólio de João 

Manoel da Silva - Representado por Catarina Maria da Silva, Izabel Antonia 

de Souza, Daniela Antonia de Souza e Silva, Analuz Antonia Souza e 

Silva, Joanilson Machado Esteves, Luz Marina Antonia Souza e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Benedito Walter da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edyva Gomes Procopio da Silva 

- OAB:6253-MT, Isabeli de Arruda Barros - OAB:12592, Jander 

Tadashi Babata - OAB:12003/MT, Luiz Victor Parente Sena - 

OAB:11789/MT, Murilo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3127-A/MT, 

Naime Márcio Martins Moraes - OAB:3847/MT, Ulysses Lacerda 

Moraes - OAB:15.428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Naime Márcio Martins 

Moraes - OAB:3847/MT, Ulysses Lacerda Moraes - OAB:15.428/MT

 INTIMANDO as partes do inteiro teor da decisão de ref. 196, bem como 

Intimando, o inventariante para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 

explicar ao juízo os motivos pelos quais os herdeiros passam por 

dificuldades financeiras, assim, como, preste contas de seu múmus, sob 

pena de destituição. No mesmo prazo deverá também atender quanto ao 

requerido nos itens 02 e 03, da referida petição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151682 Nr: 925-02.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GM Tur Transportadora e Turismo e Construtora Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID WENER FARINELLI SERILO 

- OAB:19592/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO o autor para proceder ao recolhimento das custas e taxas 

judiciárias no prazo de 30 (trinta) dias sob pena de extinção, consoante 

art.456, §1º, CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 58166 Nr: 1140-56.2010.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NTdS, IGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:12584-MT, Odila Zorzi - OAB:8619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar advogada da parte autora da juntada de ref. 58

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106923 Nr: 797-84.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noelita Solange de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 

OAB:11580/MT

 INTIMAR as partes, em consonância com o art. 510 do CPC, para, caso 

queira, apresentar pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme despacho de ref. 61.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 154973 Nr: 2200-83.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almir Mendes de Souza, Ana Claudia Mendes de Souza, 

Cristiane Caroline Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frederico Augusto Arruda Gimenez, Cangas I I 
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Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELSON ELIAS DE ARRUDA - 

OAB:21577/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

VISTOS

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais c/c Pedido 

de Tutela Antecipada proposta por ALMIR MENDES DE SOUZA E OUTROS 

em face de FREDERICO AUGUSTO DE ARRUDA E CANGAS II 

TRANSPORTES LTDA.

 Narra a inicial que no dia 19 de dezembro de 2017, em decorrência de um 

acidente automobilístico, a Sra. Bernadina Mendes da Silva veio a óbito.

 Sustentam os autores que o acidente foi causado pelo requerido, que 

dirigia uma caminhonete, marca Volkswagen, modelo Amarok, razão pela 

qual pleiteiam indenização por danos morais e materiais.

Em sede de tutela antecipada, requer a concessão de alimentos 

provisionais.

É o relatório.

 Decido.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, RECEBO a 

presente exordial.

O art.300 do NCPC prevê o seguinte:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

 No entanto, no caso dos autos, não vislumbrei os elementos necessários 

à concessão da tutela pretendida posto que ausente a demonstração de 

elementos probatórios para convencer o julgador, em sede de cognição 

sumária, acerca da probabilidade do direito alegado.

Não constam nos autos os elementos mínimos necessários para o 

deferimento da medida, bem como ausente a documentação necessária 

para a análise do pleito, visto que não restaram demonstrados os 

requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada.

In casu, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, ao menos no presente momento não foram 

demonstrados de maneira robusta no bojo dos autos, posto que a prova 

documental colacionada indubitavelmente demanda maior dilação 

probatória.

 Apesar dos autores afirmarem a presença do “periculum in mora” e do 

“fummus boni iuris” para o deferimento dos alimentos provisionais, 

observa-se que os sobreditos requisitos se tornaram obsoletos com o 

advento da Lei 13.105/15 que introduziu o novo Código de Processo Civil.

Aliado a isso, o pedido liminar se confunde com o mérito da demanda, uma 

vez que, para apurar o dever do requerido em pagar aos requerentes 

alimentos provisionais se faz necessária a aferição do mínimo dolo do 

requerido para o sinistro, o que representa adentrar ao mérito da ação.

 Desse modo, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada uma vez que 

ausente os requisitos legais.

Remetam-se os autos ao Conciliador/Mediador na forma do art.334 do 

NCPC, intimando o autor para que compareça à audiência designada 

acompanhado de advogado, bem como cite-se e intime-se o réu para 

apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC ou 

havendo desinteresse na realização da audiência, deverá peticionar 

conforme o disposto no §5º do artigo 334 da mesma lei.

 Intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do NCPC.

 Consigne-se nas intimações as advertências contidas no art. 334, §8º e 

art. 344, ambos do NCPC.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 137044 Nr: 2808-18.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juciele Magna de Arruda de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR as partes acerca da audiência de Instrução e Julgamento 

designada para o dia 19 de julho de 2018, às 15h30min, conforme ref. 24.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 153422 Nr: 1683-78.2018.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Pinto de Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Andrade Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO MOTTA 

SOARES - OAB:18555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulso os autos a fim de 

intimar a parte autora para que proceda o depósito de diligência, mediante 

emissão de guia de diligência na página do Tribunal de Justiça, para que o 

Oficial de Justiça possa cumprir o mandado de CITAÇÃO POR HORA 

CERTA, conforme despacho de ref. 24, aguardando no setor de 

expedição nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 105581 Nr: 341-37.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Calorino Advíncola da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilcecleide Fátima de Oliveira 

Magalhaes - OAB:6.607, Mauricio Bueno Magalhães - OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para requerer o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 145084 Nr: 6264-73.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inei Luiza de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos a 

parte autora, por meio de seu advogado constituído, para intimar no prazo 

legal, querendo impugnar a contestação de ref. 16.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 85983 Nr: 584-49.2013.811.0028

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izonildes Pio da Silva - 

OAB:6486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO TORBAY GORAYEB 

- OAB:6351

 INTIMANDO a parte autora, para manifestar em 05 (cinco) dias, sobre a 

não localização de veículos em nome do executado, via RENAJUD - ref. 

104, sob pena de arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 124705 Nr: 2341-73.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DE DEUS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 ... DEFIRO a Tutela de urgência antecipada para que o INSS implante o 

benefício da autora em trinta dias sob pena de multa diária de R$ 200,00 

até o limite de R$ 20.000.00 (vinte mil reais). Deixo de remeter os autos ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista que o 

direito controvertido não excede a 1000 (mil) salários mínimos, art. 496, § 

3º, I do CPC.A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço 

constar nesta sentença:1.Nome do Segurado: João de Deus 

Santos2.Benefício concedido: Auxilio Doença por Invalidez3.Data do início 

do benefício: 01.06.20164.Renda mensal inicial: 01 Salário Mínimo5.Data 

início do pagamento: 30 dias da intimação da sentença (caso ainda não 

tenha sido implantado).Nestes termos, saem todos intimados. Dou por 

intimado o INSS, uma vez que o mesmo foi devidamente intimado para o ato 

e não compareceu. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Nada mais foi dito 

e nem perguntado, razão por que se encerrou a presente audiência, cujo 

termo, após lido e achado, vai devidamente assinado por mim e pelos 

presentes. Kátia Rodrigues OliveiraJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 85983 Nr: 584-49.2013.811.0028

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izonildes Pio da Silva - 

OAB:6486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO TORBAY GORAYEB 

- OAB:6351

 DECISÃO

VISTOS,

Defiro o pedido à ref. 102, de imposição de restrição judicial de veículo 

automotor pertencente ao(a) executado(a), por meio do sistema RENAJUD.

Efetuado o registro, caberá ao(a) exequente diligenciar no sentido de 

localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe de 

meios para indicar o paradeiro dos veículos.

Não sendo localizado veículos em nome do(a) executado(a), via 

RENAJUD, a secretaria deverá intimar o(a) exequente para manifestar-se, 

em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 106056 Nr: 483-41.2015.811.0028

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MARILUCIA CONCEIÇÃO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACIELE CONCEIÇÃO DE ARRUDA, Sidnei 

Rodrigues da Silva Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo antecipadamente a lide e procedente a ação e 

concedo a guarda definitiva da menor JIANY CONCEIÇÃO DE ARRUDA 

COSTA aos requerentes MARILUCIA CONCEIÇÃO DE FIGUEIREDO e 

QUÊNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, tendo em vista constar no laudo do 

estudo social, que, a menor reside na companhia dos requerentes desde 

os 10 meses, encontrando-se adaptada ao meio ambiente em que vive, 

possuindo anuência da avó materna, e aparenta estar recebendo os 

cuidados necessários para seu bem-estar e desenvolvimento.Isto posto, 

expeça-se alvará de guarda definitiva.Processo isento de custas e 

honorários advocatícios, por serem os autores beneficiários da Justiça 

Gratuita.Tome-se por termo o compromisso, promova-se às baixas 

necessárias e arquivem-se os autos.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 110933 Nr: 1858-77.2015.811.0028

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viviane Aparecida Bastos, LHBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anizio Espirito Santo Modesto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gonçalbert Torres de Paula - 

OAB:5339/MT, Luiz Lauremberg Eubank de Arruda - OAB:4493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17994

 Vistos,

Trata-se de ação de alimentos c/c guarda e direito de visitas manejada por 

Luis Henrique Bastos Modesto representado por sua genitora Viviane 

Aparecida Bastos em desfavor de Anizio Espirito Santo Modesto.

Depreende-se da inicial que o menor é fruto do relacionamento da sua 

genitora com o requerido.

Alega a genitora, que o requerido nunca contribuiu com o sustento da 

criança, estando totalmente a seu cargo a manutenção das condições de 

vida do menor.

Citado, o requerido apresentou contestação aduzindo que possui outros 

06 dependentes, de forma que não possui condições de arcar com os 

alimentos no montante requerido.

Anoto a existência de réplica.

Não havendo preliminares a serem analisadas, dou o feito por saneado e 

fixo como pontos controvertidos o valor a ser arbitrado a título de 

prestação alimentar.

Em consonância com o parecer ministerial, designo a audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 17 de outubro de 2017, às 

16h30min.

Intime-se na forma dos arts. 269, 270 e 455, CPC e, caso ainda não tenha 

sido apresentado, devendo depositar o rol de testemunhas em 10 (dez) 

dias sob pena de preclusão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Vistas ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 105780 Nr: 402-92.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edite Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilcecleide Fátima de Oliveira 

Magalhaes - OAB:6.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 105780

DESPACHO

VISTOS,

Indefiro o pedido de ref. 35 de remessa ao contador, uma vez que cabe a 

parte apresentar o calculo do valor . Intime-se a parte autora para esta 

apresentar cálculo atualizado do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 72841 Nr: 1944-87.2011.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inocêncio Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 72841

DESPACHO

VISTOS,

Intime-se o autor por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias adotar 

as medidas pertinentes ao regular processamento da ação, tendo em vista 

que o mesmo não compareceu na perícia medica agendada.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente 

para, em igual prazo, dar prosseguimento ao feito adotando as medidas 

pertinentes sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, 

II, §1º do CPC/2015.

Ausente à manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira
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 Cod. Proc.: 147781 Nr: 7851-33.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Bosco de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joir Augusto Laccal da Silva - 

OAB:9457-MT, Tatiane Corbelino Laccal da Silva - OAB:9409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 147781

DESPACHO

VISTOS,

Sobre a informação apresentada pelo perito à ref. 15, Intime-se o autor por 

seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias adotar as medidas 

pertinentes ao regular processamento da ação.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente 

para, em igual prazo, dar prosseguimento ao feito adotando as medidas 

pertinentes sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, 

II, §1º do CPC/2015.

Ausente à manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 107306 Nr: 929-44.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anildo de Almeida Ferreira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos, por 

meio de seu advogado constituído, para intimar a parte autora da perícia 

médica designada para o dia 15 de junho de 2018, às 09h50min no Edifício 

do Fórum, deverá apresentar portando todos os seus exames e os 

quesitos do Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 113889 Nr: 2660-75.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Clotilde Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR as partes acerca da sentença de ref. 39.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 101270 Nr: 2189-93.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilza Barbosa Hungria Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos a 

parte autora, por meio de seu advogado constituído para INTIMAR da 

redesignação da perícia para o dia 15 de junho de 2018, às 10h10min, a 

ser realizada nas dependências deste Fórum, a autora deverá apresentar 

para realização da perícia, portando todos os seus exames e os quesitos 

do Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 108799 Nr: 1288-91.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGGdS, Rosa Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERONICA DE SOUZA RIBEIRO 

CHAVES - Procuradora Federal - OAB:0

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos, por 

meio de seu advogado constituído, para intimar a parte autora da perícia 

médica redesignada para o dia 15 de junho de 2018, às 14h50min no 

Edifício do Fórum, deverá apresentar portando todos os seus exames e os 

quesitos do Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151837 Nr: 987-42.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosário Bispo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimação da parte autora, por meio de seu advogado 

constituído, da redesignação da perícia médica para o dia 15 de junho de 

2018, às 09h30min, devendo a parte autora comparecer no Fórum desta 

Comarca, portando todos os seus exames e os quesitos do Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148967 Nr: 8395-21.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agostinho Manoel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora acerca do inteiro teor do despacho de ref. 5.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152837 Nr: 1419-61.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanda Xavier da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos, por 

meio de seu advogado constituído, para intimar a parte autora da perícia 

médica redesignada para o dia 15 de junho de 2018, às 14h30min no 

Edifício do Fórum, deverá apresentar portando todos os seus exames e os 

quesitos do Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148331 Nr: 8106-88.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GJdSO, Benedita Loadil Souza da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE DE LIMA MARTINS - 

OAB:20818/MT, ADRIANE DE LIMA MARTINS - OAB:20818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos, por 

meio de seu advogado constituído, para intimar a parte autora da perícia 

médica redesignada para o dia 15 de junho de 2018, às 11h50min no 

Edifício do Fórum, a autora deverá apresentar portando todos os seus 

exames e os quesitos do Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148331 Nr: 8106-88.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GJdSO, Benedita Loadil Souza da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE DE LIMA MARTINS - 

OAB:20818/MT, ADRIANE DE LIMA MARTINS - OAB:20818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos, por 

meio de seu advogado constituído, para intimar a parte autora da perícia 

médica redesignada para o dia 16 de junho de 2018, às 11h50min no 

Edifício do Fórum, a autora deverá apresentar portando todos os seus 

exames e os quesitos do Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 154519 Nr: 2068-26.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: andré de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o autor acerca do inteiro teor da decisão de ref. 4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152530 Nr: 1282-79.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edite Maria Silva de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora acerca do inteiro teor da decisão de ref. 4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 154758 Nr: 2133-21.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Carlos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE DE LIMA MARTINS - 

OAB:20818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o autor acerca do inteiro teor da decisão de ref. 4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 153698 Nr: 1784-18.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalina de Souza Ortega Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora acerca do inteiro teor da decisão de ref. 5.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152842 Nr: 1422-16.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Jeronimo de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos, por 

meio de seu advogado constituído, para intimar a parte autora da perícia 

médica redesignada para o dia 15 de junho de 2018, às 14h10min no 

Edifício do Fórum, deverá apresentar portando todos os seus exames e os 

quesitos do Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152794 Nr: 1406-62.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA CREODETE DE CAMPOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos, por 

meio de seu advogado constituído, para intimar a parte autora da perícia 

médica redesignada para o dia 15 de junho de 2018, às 11h30min no 

Edifício do Fórum, portando todos os seus exames e os quesitos do Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152630 Nr: 1334-75.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY FERNANDA 

MELCHERT - OAB:18610/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos, por 

meio de seu advogado constituído, para intimar a parte autora da perícia 

médica redesignada para o dia 15 de junho de 2018, às 10h50min no 

Edifício do Fórum, deverá apresentar portando todos os seus exames e os 

quesitos do Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152794 Nr: 1406-62.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA CREODETE DE CAMPOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos, por 

meio de seu advogado constituído, para intimar a parte autora da perícia 

médica redesignada para o dia 16 de junho de 2018, às 11h30min no 

Edifício do Fórum, a autora deverá comparecer ao Fórum, portando todos 

os seus exames e os quesitos do Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148180 Nr: 8041-93.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGCdA, Adelail Izaltina da Conceição

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 729 de 806



 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE DE LIMA MARTINS - 

OAB:20818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos, por 

meio de seu advogado constituído, para intimar a parte autora da perícia 

médica redesignada para o dia 16 de junho de 2018, às 13h30min no 

Edifício do Fórum, deverá apresentar portando todos os seus exames e os 

quesitos do Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152639 Nr: 1342-52.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Maria da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY FERNANDA 

MELCHERT - OAB:18610/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos, por 

meio de seu advogado constituído, para intimar a parte autora da perícia 

médica redesignada para o dia 16 de junho de 2018, às 11h10min no 

Edifício do Fórum, a autora deverá comparecer no Fórum, portando todos 

os seus exames e os quesitos do Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148495 Nr: 8185-67.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU CONRRADO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos, por 

meio de seu advogado constituído, para intimar a parte autora da perícia 

médica redesignada para o dia 16 de junho de 2018, às 13h50min no 

Edifício do Fórum, deverá apresentar portando todos os seus exames e os 

quesitos do Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152639 Nr: 1342-52.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Maria da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY FERNANDA 

MELCHERT - OAB:18610/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos, por 

meio de seu advogado constituído, para intimar a parte autora da perícia 

médica redesignada para o dia 15 de junho de 2018, às 11h10min no 

Edifício do Fórum, deverá apresentar portando todos os seus exames e os 

quesitos do Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148180 Nr: 8041-93.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGCdA, Adelail Izaltina da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE DE LIMA MARTINS - 

OAB:20818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos, por 

meio de seu advogado constituído, para intimar a parte autora da perícia 

médica redesignada para o dia 15 de junho de 2018, às 13h30min no 

Edifício do Fórum, deverá apresentar portando todos os seus exames e os 

quesitos do Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152630 Nr: 1334-75.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY FERNANDA 

MELCHERT - OAB:18610/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos, por 

meio de seu advogado constituído, para intimar a parte autora da perícia 

médica redesignada para o dia 16 de junho de 2018, às 10h50min no 

Edifício do Fórum, deverá apresentar portando todos os seus exames e os 

quesitos do Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148495 Nr: 8185-67.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU CONRRADO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos, por 

meio de seu advogado constituído, para intimar a parte autora da perícia 

médica redesignada para o dia 15 de junho de 2018, às 13h50min no 

Edifício do Fórum, deverá apresentar portando todos os seus exames e os 

quesitos do Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 110225 Nr: 1644-86.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDNP, DILMARA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos a 

parte autora, por meio de seu advogado constituído para INTIMAR da 

redesignação da perícia para o dia 15 de junho de 2018, às 10h30min, a 

ser realizada nas dependências deste Fórum, a autora deverá apresentar 

para realização da perícia, portando todos os seus exames e os quesitos 

do Juízo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017581-63.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILO MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 12 de 

junho de 2018, às 14:40 horas.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018021-59.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SABINO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 12 de 

junho de 2018, às 14:50 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018352-41.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIDADE DE FRANCA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT0020830A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 12 de 

junho de 2018, às 15:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014115-61.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHA LUZIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 13 de junho de 2018 as 13:00h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010494-56.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA REGINA RAMOS DE ANDRADE (REQUERENTE)

PANCRACIO LEONCIO PEREIRA (REQUERENTE)

RITA DE CASSIA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 12 de 

junho de 2018, às 15:10 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010494-56.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA REGINA RAMOS DE ANDRADE (REQUERENTE)

PANCRACIO LEONCIO PEREIRA (REQUERENTE)

RITA DE CASSIA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 12 de 

junho de 2018, às 15:10 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010745-11.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR FABIEN BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 13 de junho de 2018 as 13:10h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018918-87.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIAS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 12 de 

junho de 2018, às 15:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018089-09.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 12 de 

junho de 2018, às 14:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017946-20.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 13 de junho de 2018 as 13:20h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010404-48.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETE GERALDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 13 de junho de 2018 as 13:30h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018328-13.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WANDA RONDON PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA PAMELLA AMARAL MARQUETTI SOUZA OAB - MT0016473A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 12 de 

junho de 2018, às 15:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016429-77.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 13 de junho de 2018 as 13:40h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018353-26.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIDADE DE FRANCA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT0020830A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 12 de 

junho de 2018, às 15:50 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018353-26.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIDADE DE FRANCA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT0020830A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 12 de 

junho de 2018, às 15:50 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017924-59.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO ALEXANDRE DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 13 de junho de 2018 as 13:50h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012887-51.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDINA MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A (ADVOGADO)

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 13 de junho de 2018 as 14:00h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018359-33.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT0020830A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 12 de 

junho de 2018, às 16:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018366-25.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINA DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT0021004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 11 de junho de 2018 as 14:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012529-86.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 13 de junho de 2018 as 14:10h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010866-05.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOANIL VICENTE DA CUNHA (REQUERENTE)

MARCELINO ERASMO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 12 de 

junho de 2018, às 16:10 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018349-86.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK FELIPE SALES VILHAGRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 13 de junho de 2018 as 14:20h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015264-92.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO FRANCISCO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 12 de 

junho de 2018, às 16:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018375-84.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY SULANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT0020830A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 13 de junho de 2018 as 14:30h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015246-71.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM CORREA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PAULA ASSUNCAO OAB - MT0011580A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 12 de 

junho de 2018, às 16:30 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015710-95.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA SIMONE FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 12 de 

junho de 2018, às 16:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017131-23.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO CAMPOS DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 13 de junho de 2018 as 14:40h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010576-53.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LAMARES DE CRISTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 12 de 

junho de 2018, às 16:50 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018380-09.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA LUCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO ROBERTO DA COSTA MARQUES OAB - MT2818/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 13 de junho de 2018 as 14:50h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8018375-84.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY SULANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT0020830A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 13 de junho de 2018 as 14:30h

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011507-56.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON CESAR SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011507-56.2017.8.11.0028. REQUERENTE: WELITON CESAR SALES 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por mais de 30 dias. Antes de 

adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual 

arrombamento do local e de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 734 de 806



financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Heloisa Helena Saenz Surita 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012168-35.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS OAB - MT14215 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012168-35.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ZILDA DA SILVA REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 

da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito. Do mérito A priori, desconsidero os documentos de id. 

12402172, 12402185, 12402186 e 12402190, por serem estranhos ao 

presente processo. Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a 

parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de 

indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por mais de 30 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual arrombamento do local e de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 
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extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 
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dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Heloisa Helena Saenz Surita 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010963-68.2017.8.11.0028. REQUERENTE: CRISTIANE CONCEICAO 

MENDES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por mais de 30 dias. Antes de 

adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual 

arrombamento do local e de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 
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análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Heloisa Helena Saenz Surita 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011329-10.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ANTONIO DE AQUINO NUNES 

FILHO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, 

na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O 

feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 738 de 806



AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por mais de 30 dias. Antes de 

adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual 

arrombamento do local e de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 
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do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Heloisa Helena Saenz Surita 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012593-62.2017.8.11.0028. REQUERENTE: CRISTIANE DE OLIVEIRA 

GOMES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por mais de 30 dias. Antes de 

adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual 

arrombamento do local e de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 
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dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Heloisa Helena Saenz Surita 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010796-51.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTIMINA DOS SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010796-51.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA ANTIMINA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por mais de 30 dias. Antes de 

adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual 

arrombamento do local e de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 
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para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Heloisa Helena Saenz Surita 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018618-28.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8018618-28.2016.8.11.0028; Valor causa: R$ 17.600,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: FRANCISCO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I do CPC/15. Preliminares - Da desnecessidade de 

apresentação do comprovante original de negativação O Código Civil 

brasileiro possibilitou em seu artigo 225 que: Art. 225. As reproduções 

fotográficas, cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, 

quaisquer outras reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de 

coisas fazem prova plena destes, se a parte, contra quem forem exibidos, 

não lhes impugnar a exatidão. Assim o reconhecimento de um documento 

como verdadeiro deixou de ser previamente exigido. Com o dispositivo 

acima referido nossa legislação passou a prestigiar o chamado princípio 

da verdade documental que considera o documento como verdadeiro até 

que provem o contrário. Cabe ainda salientar, que com a norma descrita 

acima é possível reconhecer validade aos documentos eletrônicos uma 

vez que não precisam de autenticação. Com relação ao documento oficial 

de extrato de restrição, cabia a empresa demandada apresentar indícios 

de que o documento apresentado pelo parte autora é ilegítimo, visto que, 

como empresa tem acesso irrestrito ao banco de dados dos órgãos de 

proteção ao crédito. Assim, diante da ausência de provas, reconheço a 

legitimidade do documento apresentado no Mov. 01. Ademais, a empresa 

tem acesso ao banco de dados do Serasa/SPC/SCPC e outros, podendo 

muito bem ter juntado documento hábil para impugnar o juntado à inicial. 

Pelo exposto, afasto a preliminar arguida. Mérito Sustenta a parte 

requerente que teve seu nome negativado indevidamente pela empresa 

requerida no valor de R$ 70,04, sem ao menos ter sido notificada. A parte 

requerida contesta o autor asseverando que a parte requerente possui 

vínculo com a mesma, e que a legitimidade da cobrança encontra-se na 

utilização de serviços de telefonia, e que não foi adimplido, não havendo 

indícios de suspeita de fraude, estando em legítimo exercício regular de 

direito, existindo, pois, relação jurídica, não havendo que se falar em 

danos morais, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. A 

inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a 

existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência 

à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos 

do direito da parte reclamante, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, tais como, contrato assinado pela parte reclamante com 

cópia de documentos pessoais e comprovante de endereço. Apesar da 

juntada de faturas do ano de 2015, as mesmas são de endereço diverso 

do informado pelo autor. Ademais, impossível reputar telas de sistema 

como uma prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 
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caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que devem ser analisados com reservas. 

Nesse sentido é a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - EMPRESA DE 

TELEFONIA - INSERÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTROS DE 

INADIMPLÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DO DÉBITO - TELA DE 

COMPUTADOR - DOCUMENTO UNILATERAL -INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - 

DANOS MORAIS DEVIDOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - 

RECURSO PROVIDO. Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme 

dispõe o art. 130, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou 

não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento 

para o correto desate da controvérsia. A prova produzida pela empresa 

Apelada se limitou a apresentar telas de sistemas de informação 

(computador), consistente em documento unilateral e, de se dizer, de difícil 

compreensão visto que praticamente apagado, deixando de rebater a 

existência do protocolo de atendimento e a data em que este foi gerado. 

Ausente a prova da existência do débito, verificada está in casu a 

conduta negligente da Apelada ao inserir o nome da Apelante no rol de 

inadimplentes, daí o dano moral na situação posta é presumido, não 

necessita de prova de sua ocorrência, basta a simples inserção indevida. 

Recurso provido. Ônus da sucumbência invertido. (Ap 43812/2016, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/06/2016, Publicado no DJE 15/06/2016) A prova da 

solicitação do serviço cabe a Requerida, não se podendo impor à parte 

hipossuficiente demonstrar a ocorrência de fato negativo. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais do 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. Assim, legítimo é o 

pleito pela declaração de inexistência do débito indicado na peça de 

ingresso. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a 

responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar caracterizada a 

imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de falsários é fato 

previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para não causar 

prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com cuidado a 

documentação apresentada para a contratação, agiu com imprudência, 

surgindo, por consequência, o dever de indenizar. Hodiernamente a 

atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a requerida adotado 

mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu para a concretização 

da lesão. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que o requerente teve o crédito abalado. Ocorre que, 

em análise aos documentos acostados na exordial, verifica-se que a parte 

autora possui restrição anterior à discutida nos presente autos, assim, 

quem já é registrado como inadimplente não pode se sentir moralmente 

ofendido pela inscrição do nome como inadimplente em cadastros de 

serviços de proteção ao crédito. Com esse entendimento, a Segunda 

Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou a súmula número 385, 

impedindo pagamento de indenização por danos morais àqueles que 

reclamam na Justiça a reparação pela inscrição do nome em bancos de 

dados. O inteiro teor da referida súmula é o seguinte: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. A pessoa que tem mais de uma restrição cadastral deve 

ingressar com ação relativa à primeira negativação e as demais ações por 

dependência, ou requerer o apensamento, para julgamento conjunto. Não 

o fazendo, improcedem os pedidos embasados nas restrições cadastrais 

subsequentes. No caso em análise, não é possível presumir que o 

consumidor tenha experimentado com a inscrição indevida qualquer 

sentimento vexatório ou humilhante, porque a situação não era 

extraordinária. Pelo exposto, decido pela procedência em parte a 

pretensão formulada na inicial, para declarar a inexistência do débito 

mencionado na inicial e, determinar a exclusão da inscrição do nome da 

parte requerente das entidades de restrição ao crédito. Expeçam-se os 

ofícios pertinentes. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/95). Submeto os autos 

a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Heloisa Helena Saenz Surita Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito POCONÉ, 16 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000240-79.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ULISSES JOAQUIM PARUCI DA SILVA OAB - GO37796 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000240-79.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS REQUERIDO: 

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA, MERCADOLIVRE.COM 

ATIVIDADES DE INTERNET LTDA Tendo em vista que o expediente forense 

será das 08h00min às 12h00min no dia 27.06.2018, conforme teor da 

Portaria n. 629/2018-PRES, antecipo a audiência retro aprazada para às 

09h00 (horário oficial do Estado de Mato Grosso) do mencionado dia. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 98656 Nr: 1836-18.2018.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Franciosi & Assmann Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Ramos, Helena Maria Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Henrique Staniszewski 

- OAB:12.972/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme documentos de fls. 129/131, verifica-se que a empresa Cargill 

Agrícola S.A. informou que receberam da empresa Durli Agropecuária 

LTDA a quantidade de 630.392,40kg de soja, equivalente a 10.506,40 

sacas de 60kg, mas que referida quantidade não se encontra mais 

disponível, pois foi adquirida para comercialização, sendo que, tão 

somente, existe o crédito da referida soja no montante de R$ 613.844,21 

(seiscentos e treze mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e um 

centavos), salientando que tal valor está à disposição do Poder Judiciário.

Assim, oficie-se a empresa Cargil Agrícola S.A para que deposite em juízo 

a importância de R$ 613.844,21 reais referente à aquisição da soja da 

empresa Durli Agropecuária LTDA.

Outrossim, citem-se os executados no endereço informado na ref. 33.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 58483 Nr: 2472-86.2015.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPE Equipamentos Topográficos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ribamar Valadares Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENNER SILVA FONSECA - 

OAB:97515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 DECISÃO

Trata-se de Ação Cautelar de Busca e Apreensão ajuizada por CPE 

EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS LTDA em face de JOSÉ RIBAMAR 

VALADARES DIAS, todos qualificados nos autos.
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Na ref. 151, a parte requerente noticia a realização de acordo com o 

depositário fiel nomeado, Sr. Gilson dos Santos e Silva, requerendo a 

respectiva homologação por este juízo.

É o relatório.

 Decido.

Considerando o relatado, HOMOLOGO o acordo celebrado entre a parte 

requerente e o depositário fiel nomeado, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos.

Outrossim, intimem-se as partes para, no prazo de 10 dias, manifestarem 

interesse no presseguimento do feito, sob pena de extinção.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 81225 Nr: 3703-80.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA VIANA SALES - 

OAB:5913 -B, ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER - 

OAB:216821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial. Condeno a parte autora 

ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% 

sobre o valor da causa. Esses valores só poderão ser cobrados se 

houver comprovação da modificação no estado econômico do vencido no 

prazo de até cinco anos contados do trânsito em julgado dessa decisão, 

nos termos do art. 98, §3º, do NCPC.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 98371 Nr: 1701-06.2018.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Santo Ambrósio Ltda, Luigi Bonaita

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANALDO DE ANDRADE RODRIGUES, 

ADEJAIR DA SILVA GOLVEIA, Hilário Moacir Herter, Manoel do Nascimento 

Vieira Araujo, RAIMUNDO CHAVES AGUIAR FILHO, JAZON DO 

NASCIMENTO, ASA AGROPECUÁRIA SANTO ANTONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Canan - OAB:9180/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 1.022 do NCPC, REJEITO os 

Embargos de Declaração opostos por AGROPECUÁRIA NOVA ITÁLIA e 

LUIGI BONAITA.Outrossim, em observância ao agravo de instrumento 

interposto, MANTENHO a decisão de ref. 15 pelos seus próprios e 

jurídicos fundamentos.Na presente data, foram prestadas as informações 

requisitadas, conforme comprovante em anexo.Por fim, aguarde-se o 

julgamento de mérito do recurso de agravo de instrumento.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 88049 Nr: 8119-91.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO JOAQUIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que as partes foram intimadas para 

manifestarem sobre o teor do laudo pericial juntado ao processo, porém, 

apenas a parte autora manifestou nos autos, até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 85486 Nr: 6431-94.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEUVALDO TAVARES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que as partes foram intimadas para 

manifestarem sobre o teor do laudo pericial juntado ao processo, porém, 

apenas a parte autora manifestou nos autos, até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 69948 Nr: 3411-32.2016.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAGUAIA HEVEA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jabes Fonseca de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA GISELLE 

NONNEMACHER MARQUES - OAB:331617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jabes Fonseca Brito - 

OAB:22652/GO

 Por fim, consoante dicção do artigo 1.025 do novo Diploma Processual 

Civil a mera oposição de embargos de declaração é o suficiente para 

prequestionar a matéria. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 1.022 

do NCPC, REJEITO os Embargos de Declaração opostos por ARAGUAIA 

HEVEA S/A, mantendo-se incólume a sentença prolatada. Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 69938 Nr: 3405-25.2016.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO AMARAL POSSATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jabes Fonseca de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA GISELLE 

NONNEMACHER MARQUES - OAB:331617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jabes Fonseca Brito - 

OAB:22652/GO

 Nesse sentido: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE NÃO 

VERIFICADA – REANÁLISE DE MATÉRIA - ERRO DE JULGAMENTO - 

RECURSO DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. Embargos de Declaração 

tem por objeto sanar omissão, obscuridade ou contradição verificados no 

referido acórdão embargado. A rediscussão de matéria não encontra 

amparo pela utilização de Embargos de Declaração." (TJMT - ED 

16761/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 24/03/2017). Por fim, consoante 

dicção do artigo 1.025 do novo Diploma Processual Civil a mera oposição 

de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria. 

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 1.022 do NCPC, REJEITO os 

Embargos de Declaração opostos por ROBERTO AMARAL POSSATTO, 

mantendo-se incólume a sentença prolatada. Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 87882 Nr: 7992-56.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Reis Rosa da Luz Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS XAVIER 

FILHO - OAB:14543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que as partes foram intimadas para 

manifestarem sobre o teor do laudo pericial juntado ao processo, e nada 

foi juntado aos autos, até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 68368 Nr: 2589-43.2016.811.0059
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA OURO VERDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jabes Fonseca de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO GOMES POLOTTO - 

OAB:230351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jabes Fonseca Brito - 

OAB:22652/GO

 Certifico para os devidos fins, que a sentença proferida nestes autos, 

transitou em julgado para as partes, sem interposição de recursos. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 83994 Nr: 5490-47.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que as partes foram intimadas para 

manifestarem sobre o teor do laudo pericial juntado ao processo, porém, 

apenas a parte autora manifestou nos autos, até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 87783 Nr: 7927-61.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Resplande de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que as partes foram intimadas para 

manifestarem sobre o teor do laudo pericial juntado ao processo, porém, 

apenas a parte autora manifestou nos autos, até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 69649 Nr: 3255-44.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Alves Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvacir de Oliveira Berquó Neto 

- OAB:20.508 GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que as partes foram intimadas para 

manifestarem sobre o teor do laudo pericial juntado ao processo, porém, 

apenas a parte autora manifestou nos autos, até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 84320 Nr: 5660-19.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindomar Moreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENUÉLITA BISPO DOS SANTOS 

- OAB:17569/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que as partes foram intimadas para 

manifestarem sobre o teor do laudo pericial juntado ao processo, porém, 

apenas a parte autora manifestou nos autos, até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 83205 Nr: 5000-25.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADIR ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA LARISSE ALVES 

ARAUJO - OAB:14130 - MT, TIAGO DA SILVA MACHADO - 

OAB:17908/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que as partes foram intimadas para 

manifestarem sobre o teor do laudo pericial juntado ao processo, porém, 

apenas a parte autora manifestou nos autos, até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 87669 Nr: 7850-52.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICASSIA BALBINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA LARISSE ALVES 

ARAUJO - OAB:14130 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que as partes foram intimadas para 

manifestarem sobre o teor do laudo pericial juntado ao processo, porém, 

apenas a parte autora manifestou nos autos, até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 65868 Nr: 1666-17.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jabes Fonseca de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO AMARAL POSSATO, ARAGUAIA 

HEVEA S/A, AGROPECUARIA OURO VERDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jabes Fonseca Brito - 

OAB:22652/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Gomes Polotto - 

OAB:230.351, Tatiana Giselle Nonnemacher Marques - 

OAB:331617/SP

 Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por JABES FONSECA 

DE BRITO em face de ROBERTO AMARAL POSSATTO, todos devidamente 

qualificados.

Após o julgamento dos embargos à execução em apenso, foi determinada 

a penhora, via BACENJUD, nas contas bancárias do executado, 

oportunidade em que foi encontrado o valor de R$ 1.910,10 (um mil, 

novecentos e dez reais e dez centavos).

Na sequência, o executado requereu a aplicação da regra do artigo 805, 

do NCPC, e a suspensão do levantamento do valor bloqueado até o 

trânsito em julgado dos embargos à execução (ref. 53).

É o breve relato.

Decido.

O executado requer o trâmite da execução pelo modo menos gravoso. 

Todavia, o executado sequer ofereceu bens passíveis de penhora, como 

também já se decidiu que, “ainda que reconheça que a execução deve ser 

realizada de forma menos onerosa ao devedor (art. 620 do CPC), não se 

pode desprezar o interesse do credor e a eficácia da prestação 

jurisdicional” (STJ, 3ª Turma, Resp 801.262/SP, Rel. Min. Humberto Gomes 

de Barros, j. 06.04.2006).

Outrossim, nos termos do artigo 919, §1º, do NCPC, “o juiz poderá, a 

requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos 

quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e 

desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou 

caução suficientes”. Contudo, os embargos à execução do executado 

Roberto Amaral Possatto foram devidamente julgados, não havendo 

necessidade aguardar o trânsito em julgado para regular prosseguimento 
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do presente feito.

Além disso, a presente execução não está garantida por penhora, 

depósito ou caução suficiente, devendo ser ressaltado que a segurança 

do juízo tem que ser prévia e suficiente, de modo a atender a todo valor do 

crédito reclamado.

Assim, INDEFIRO o pedido do executado de ref. 53 e, ao mesmo tempo, 

determino a intimação da parte exequente para, no prazo de 05 dias, 

requerer o que for de direito.

Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000095-23.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL DA COSTA OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONFRESA PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000095-23.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: EZEQUIEL DA COSTA OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS - ME 

EXECUTADO: CONFRESA PREFEITURA MUNICIPAL Defiro o pedido 

formulado pela requerente, devendo as custas e taxas de distribuição 

serem parceladas em 04 (quatro) vezes, cuja data do primeiro vencimento 

será 30/05/2018. Deverá a Secretaria Judicial diligenciar pelo necessário 

para encaminhamento do ofício ao Departamento de Arrecadação do 

Tribunal de Justiça deste Estado. Efetuado e demonstrado nos autos a 

realização do pagamento da primeira parcela, tornem os autos conclusos 

para prosseguimento do feito. Frise-se que eventual inércia implicará no 

cancelamento da distribuição do feito. PORTO ALEGRE DO NORTE, 14 de 

maio de 2018. Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000211-29.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GESO ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA COLLODETE DO NASCIMENTO AGUIAR OAB - MT0007006S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA MARIA TEIXEIRA REIS GOMES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000211-29.2018.8.11.0059; 

Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[LIMINAR, 

Dissolução]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: GESO 

ANTONIO DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: EDNA MARIA TEIXEIRA 

REIS GOMES Aqui se tem ação de reconhecimento e dissolução de união 

estável, cumulada com ação de partilha de bens, com pedido de tutela de 

urgência, ajuizada por GESO ANTÔNIO DOS SANTOS em face de EDNA 

MARIA TEIXEIRA REIS GOMES. Defiro ao requerente a concessão da 

gratuidade judiciária, nos termos do artigo 99 e seguintes do Código de 

Processo Civil. O requerente aduziu ter convivido em regime de união 

estável com a requerida por, aproximadamente, 11 (onze) anos, tendo a 

união se dissolvido em meados de 2006. Relatou-se na exordial que, à 

época da separação de fato, as partes teriam realizado a partilha dos 

bens adquiridos na constância da união, contudo, não teriam formalizado 

tal ato. A parte autora aduziu que em outubro de 2017 a requerida teria 

requisitado do Incra sua parcela no lote rural cedido ao casal em 2000. 

Contudo, alegou o requerente que a alusiva posse rural já teria sido objeto 

da partilha em 2006, de modo que a requerente não mais faz jus à 

qualquer parcela atinente ao lote. Diante de tais asserções, o requerente 

pugnou pela concessão de liminar para que a requerida se abstenha de 

realizar qualquer ato esbulhatório no lote rural cuja posse vem sendo 

exercida pelo autor. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no 

artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do 

direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em 

análise, do perscrutar dos autos e dos documentos que acompanham a 

exordial, é patente a ausência da probabilidade do direito, eis que não há 

qualquer mínimo indício de que a demandada esteja praticando, ou em 

eminência de praticar qualquer ato que esbulhe a posse do requerente. 

Destarte, INDEFIRO A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada. 

Em prosseguimento, designo audiência de conciliação para o dia 29 de 

maio de 2018, às 12h30min, horário oficial do Estado de Mato Grosso. 

Cite-se a ré para comparecimento à audiência, devendo o mandado conter 

apenas os dados necessários ao postulante e à audiência, não podendo 

ser-lhe encaminhada cópia da petição inicial, nos termos do artigo 695, §1º 

do Código de Processo Civil, ficando à ré, porém, assegurada a consulta 

ao processo a qualquer momento. Frise-se que deverá a citação ocorrer 

até o dia 25 de maio de 2018. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

PORTO ALEGRE DO NORTE, 4 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000092-68.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA SILVA TORRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO JORGE SILVA ALMEIDA OAB - MS15630 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000092-68.2018.8.11.0059; 

Valor causa: R$ 40.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JESSICA 

SILVA TORRES Parte Ré: RÉU: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

S.A, Aqui se tem ação declaratória de inexistência de débito, cumulada 

com ação de indenização por danos morais e pedido de tutela provisória, 

ajuizada por JÉSSICA SILVA TORRES em face de EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S/A – CLARO TV. Inicialmente, defiro a gratuidade 

de judiciária, nos termos do artigo 99 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Por conseguinte, analisando os autos, nota-se que há pedido de 

antecipação de tutela para exclusão de nome do consumidor de cadastros 

em órgãos de proteção de crédito. A requerente afirmou que ao tentar 

realizar uma compra à prazo em uma loja onde possuía crediário, foi 

informada acerca de uma restrição em seu nome. Disse também que a 

dívida seria indevida, não havendo motivos para tal inscrição, eis que 

nunca havia sequer utilizado os serviços fornecidos pela ré. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A parte autora, apesar de ter 

apresentado comprovantes que seu nome foi protestado, não colacionou 

nos autos qualquer indício de que o protesto é indevido, tampouco indício 

de inexistência de relação jurídica existente entre o autor e o requerido. 

Neste viés, embora tenha sido dito na exordial que “Autora JAMAIS utilizou 

dos serviços fornecidos pela empresa Ré, tampouco fez qualquer tipo de 

Contrato, seja por telefone, seja pessoalmente” [sic], ao final da petição 

inicial foi colacionado um boleto, com vencimento previsto para 

13/07/2016, e o respectivo comprovante de pagamento. Ante o exposto, 

não estando presentes os requisitos próprios, INDEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA PROVISÓRIA, SEM PREJUÍZO DE NOVA ANÁLISE JUDICIAL. De 

outro norte, designo audiência de conciliação, nos termos do artigo 334 do 

Código de Processo Civil, para o dia 19 de junho de 2018, às 13h30min, 

horário oficial do Estado de Mato Grosso. Cite-se e intime-se o requerido a 

comparecer à audiência designada. Frise que a citação e intimação do 

requerido deverá ocorrer até dia 17 de maio de 2018. Consigne-se que em 

não havendo conciliação, o prazo para contestação fluirá a partir da data 

da efetiva realização da audiência. Intime-se a requerente na pessoa de 

seu advogado. Cumpra-se, expedindo o necessário. PORTO ALEGRE DO 

NORTE, 7 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000107-37.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZA SOARES MORAIS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000107-37.2018.8.11.0059; 

Valor causa: R$ 19.080,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ELIZA SOARES MORAIS COSTA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Aqui se tem ação de obrigação de fazer, 

cumulada com ação de indenização por danos morais e materiais com 

pedido liminar, ajuizada por ELIZA SOARES MORAIS COSTA em face do 

BANCO DO BRASIL S/A. Inicialmente, defiro a gratuidade de judiciária, nos 

termos do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte, analisando os autos, nota-se que há pedido de antecipação 

de tutela para que seja procedido o encerramento da conta da requerente 

junto ao banco réu. A autora aduziu ter formulado pedido de cancelamento 

de conta em janeiro/2018, entrementes, até a presente data, sua 

solicitação não teria sido aderida, situação que estaria ensejando a 

ocorrência de taxas e encargos financeiros provenientes da conta a qual 

se deseja o cancelamento. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Junto da exordial, a requerente apresentou um ‘Termo de Cancelamento a 

Pacote de Serviços’, por meio do qual solicitou o cancelamento da conta nº 

31739-X, agência 3989-6, datado de 23/01/2018. Embora tenha sido 

apresentado o documento supra, a requerente amealhou aos autos um 

ofício encaminhado pelo Banco do Brasil, datado de 07/02/2018, do qual 

extrai-se a informação de que teria sido, de fato, solicitado o 

cancelamento da conta em 23/01/2018, entrementes, em 26/01/2018, havia 

sido realizado um depósito no valor de R$5,00 (cinco reais) na conta 

bancária, o que inviabilizaria o cancelamento, posto ser necessário a 

conta estar zerada para adoção dos procedimentos respectivos de 

encerramento de conta. Neste viés, não existe no caderno processual 

informações de que a requerente tenha regularizado sua conta bancária 

para efetivação do cancelamento solicitado. Ante o exposto, não estando 

presentes os requisitos próprios, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA, SEM PREJUÍZO DE NOVA ANÁLISE JUDICIAL. De outro 

norte, designo audiência de conciliação, nos termos do artigo 334 do 

Código de Processo Civil, para o dia 19 de junho de 2018, às 14h00min, 

horário oficial do Estado de Mato Grosso. Cite-se e intime-se o requerido a 

comparecer à audiência designada. Frise que a citação e intimação do 

requerido deverá ocorrer até dia 17 de maio de 2018. Consigne-se que em 

não havendo conciliação, o prazo para contestação fluirá a partir da data 

da efetiva realização da audiência. Intime-se a requerente na pessoa de 

seu advogado. Cumpra-se, expedindo o necessário. PORTO ALEGRE DO 

NORTE, 7 de maio de 2018.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83206 Nr: 5001-10.2017.811.0059

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN RIBEIRO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDECIR HENRARD DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAUDECIR HENRARD DA SILVA, Cpf: 

00992366135, Filiação: Tereza Novak da Silva e Valdomiro Henrard da 

Silva. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Aqui se tem ação de investigação de 

paternidade.Tentada a citação e intimação do demandado para 

comparecimento à audiência de conciliação, restou a diligência frustrada 

ante a sua não localização no endereço informado nos autos.Instada a se 

manifestar, a Defensoria Pública pugnou pela citação editalícia do 

requerido.É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.Por não vislumbrar 

óbice algum, defiro o pedido formulado pela parte requerente e, para tanto, 

determino que a Secretaria expeça o necessário para citar CLAUDECIR 

HENRARD DA SILVA por edital, nos termos do artigo 257, II, do Código de 

Processo Civil, com o prazo de 30 (trinta) dias.Decorrido o prazo legal e 

não apresentada contestação, desde já nomeio o advogado Dr. Lorran de 

Souza Santos – OAB/MT 22422/O, para o patrocínio da defesa dos 

demandados, devendo o causídico ser intimado, via telefone ou mesmo no 

balcão desta Serventia, para manifestar aceitação do encargo e, em caso 

de afirmativo, desde logo apresentar resposta escrita, no prazo de 15 

(quinze) dias.Após, tornem os autos conclusos.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jonathas Costa 

Guimaraes, digitei.

Porto Alegre do Norte, 14 de maio de 2018

Renata de Castro Cancian Molinet Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 83206 Nr: 5001-10.2017.811.0059

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN RIBEIRO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDECIR HENRARD DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que afixei nesta data cópia do 

edital de ref.55 no quadro mural deste Fórum.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 80199 Nr: 3108-81.2017.811.0059

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SE, AEdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLDS, JRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Sandra Maria de Oliveira Fontes - OAB:5187-A- 

MT, Tiago Ferreira de Morais - OAB:22588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Impulsiono os autos a fim de intimar as partes acerca da r. sentença 

proferida nos autos, a qual JULGOU PROCEDENTE o pedido inicial, para 

declarar a paternidade de REINALDO LUIS DE SOUZA em relação ao autor, 

bem como fixar a pensão alimentícia a ser prestada pelo réu ao requerente 

no patamar de 30% do salário mínimo nacional, determinando a Intimação 

da parte requerida, por intermédio de seu patrono, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, traga aos autos as informações necessárias para 

averbação de seus dados junto ao Cartório, para posterior expedição de 

mandado de averbação ao Oficial do Registro Civil Competente para que 

promova a inclusão do nome do requerido REINALDO LUIS DE SOUZA e de 

seus genitores às margens do assento de nascimento do requerente, 

passando o requerente a se chamar Alexsandro Estevam de Souza, 

devendo, ainda, ser retirado o nome de Jovelino Rezene da Silva do 

assento de nascimento do adolescente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 53567 Nr: 3026-55.2014.811.0059

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIdPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRdJ, MdJG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO DA SILVA MACHADO - 

OAB:17908/O

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 748 de 806



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jabes Fonseca Brito - 

OAB:22652/GO

 Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos contidos na inicial e 

extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários. Ação sob o 

pálio dos benefícios da gratuidade judiciária.P. R. I. C.Porto Alegre do 

Norte/MT, 14 de maio de 2018.Marcos André SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 53573 Nr: 3030-92.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza de Souza Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nalva Alves de Souza - 

OAB:15540-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para reconhecer o 

direito da autora ao benefício aposentadoria por invalidez e, ainda, das 

parcelas em atraso, em valor equivalente a renda mensal correspondente 

a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, relativas ao benefício, 

devidas desde o DIA SEGUINTE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA, 

devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com juros.Anoto que 

o alusivo benefício deverá ser pago até que seja constatada eventual 

recuperação da capacidade para o trabalho, art. 46 da Lei n.º 

8.213/91.Determino à parte ré que promova a implantação do benefício 

previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação 

desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais parcelas 

atrasadas poderão ser executadas após o trânsito em julgado.Em relação 

aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, 

são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada 

em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à 

caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, 

Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 47811 Nr: 3590-68.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thais dos Santos Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3590-68.2013.811.0059 (código: 47811)

Fixo prazo de 15 (quinze) dias para que a parte exequente se manifeste 

quanto à possibilidade de ter ocorrido a prescrição da pretensão de 

cobrança do crédito.

Porto Alegre do Norte (MT), 04 de maio de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 46549 Nr: 2352-14.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Leste de Mato Grosso 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geremiais Rodrigues Araujo, José Alberto de 

Aragão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11.876-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2352-14.2013.811.0059 (código: 46549)

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia – 

SICREDI ARAGUAIA propôs a presente execução de título extrajudicial em 

face de Geremias Rodrigues Araújo e José Alberto de Aragão.

O feito foi sentenciado em 01/08/2017, onde ficou reconhecida a 

prescrição da pretensão de cobrança do crédito.

O exequente interpôs recurso de apelação, no entanto, antes da remessa 

dos autos à instância superior, a parte exequente apresentou uma minuta 

de acordo requerendo a homologação por parte deste Juízo.

Embora possa ser possível a homologação do acordo apresentado, 

mesmo diante da sentença, que reconhecer a prescrição, o instrumento 

do acordo não está perfeito, visto que o Senhor José Alberto não está 

representado por advogado.

Assim, deixo de homologar o acordo.

Contudo, consta nos autos recurso de apelação. Assim, fixo o prazo de 

até 15 (quinze) dias para que a parte autora reitere interesse na subida do 

referido recurso.

No caso de nada ser dito, arquivem-se os autos na condição de findo.

Porto Alegre do Norte (MT), 14 de maio de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 18277 Nr: 2124-44.2010.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista de Souza Alves ME, João Batista 

de Souza Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Arlene Pessoa Costa - 

OAB:15.201 - MT

 Autos n. 2124-44.2010.811.0059 (código: 18277)

Considerando a decisão proferida nesta data nos autos da ação de 

anulação de arrematação (código 66986), que declinou a competência 

para o Juízo da Comarca de Aragarças/GO, arquivem-se estes autos, na 

condição de findo, salientando-se que seu desarquivamento ficará 

submetido ao pedido de alguma das partes.

Porto Alegre do Norte (MT), 03 de maio de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 8349 Nr: 646-40.2006.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Senhorinha Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 646-40.2006.811.0059 (código: 8349)

Considerando o pedido de habilitação formulado pelos herdeiros da autora, 

cite-se o requerido para se pronunciar no prazo de 10 (dez) dias.

Após, volvam os autos conclusos.

Porto Alegre do Norte (MT), 14 de maio de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 18907 Nr: 2730-72.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdene Barbalhos Santos, vulgo "Valdenis"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2730-72.2010.811.0059 (Código: 18907)

 Cumpra-se a decisão contida na folha 134.

Porto Alegre do Norte (MT), 14 de maio de 2018.

Marcos André da Silva
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Juiz Substituto

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000170-62.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MONTEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé, para os devidos fins que , diante do teor da 

Portaria nº 555/2017-PRES-CGJ a qual dispõe acerca das citações e 

intimações via Sistema PJe para as empresas privadas consideradas 

como grandes demandantes e demandadas e, considerando que a 

requerida enquadra-se no referido conceito, deixo de expedir Carta 

precatória, procedendo a sua citação via sistema para comparecer à 

audiência designada nos autos para o dia 19/06/2018 às 14h30min.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000189-68.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR OAB - MT22141-B 

(ADVOGADO)

CLAUDIA DIAS DE ARRUDA VOLTOLINE OAB - MT22084/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000189-68.2018.8.11.0059. 

AUTOR: JOSE PEREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos termos do 

artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. Em prosseguimento, 

determino que seja procedida a citação do demandado, mediante remessa 

dos autos, para, querendo, apresentar contestação. No caso de 

pretender-se produção de prova técnica, poderá a parte ré apresentar, 

desde logo quesitos e indicar assistente técnico. Após, a Secretaria deste 

Juízo deverá intimar a parte requerente de que ela tem o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentação de eventuais quesitos para formulação 

da perícia médica, bem como para que posse indicar assistente técnico. 

Assim, nomeio, desde já, o Doutor Mário Victor Barini Perini, CRM-MT nº 

4939, para efetuar a perícia em data e horários oportunamente agendados 

pela Secretaria Judicial, a ser realizada no Prédio do Fórum da Comarca de 

Porto Alegre do Norte/MT. Tangente aos honorários periciais, nos moldes 

da Resolução nº. 305/2014 - CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça 

Federal, fixo-os em R$400,00 (quatrocentos reais). Justifica-se a 

elevação dos honorários além de R$ 200,00, eis que a Comarca encontra 

peculiaridades que tornam imensamente não atraente a aceitação do 

múnus por peritos médicos, como, por exemplo, o difícil acesso, a 

escassez de serviços, etc. Desse modo, a experiência tem mostrado que 

apenas com a promessa de elevação nos honorários tem-se logrado 

nomeação de médicos. 2 – Deverá o perito responder aos quesitos 

formulados pelas partes. 3 - Intime-se a parte autora, por meio de seu 

advogado constituído, para comparecimento na data e local agendados. 4 

– Instrua-se o ofício a ser remetido ao perito com os quesitos 

apresentados pelas partes; 4 – Elaborado o laudo e encartado aos autos, 

intimem-se as partes para manifestação em 05 (cinco) dias. Sendo tudo 

cumprido, tornem os autos conclusos. PORTO ALEGRE DO NORTE, 14 de 

maio de 2018. Juiz Substituto

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000239-94.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EDIR MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000239-94.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: EDIR MENDES DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Aqui se revela ação para concessão de 

benefício assistencial ao portador de deficiência. Inicialmente, defiro os 

benefícios da gratuidade judiciária, nos termos do artigo 99 e seguintes do 

Código de Processo Civil. Na exordial, a parte requerente pugnou pela 

concessão do benefício liminarmente, aduzindo estarem presentes os 

requisitos legais para tanto. Em que pesem as alegações perpetradas pela 

parte autora, bem como os documentos médicos acostados ao feito, para 

a concessão de benefício previdenciário em tela, é impositiva a produção 

de prova pericial, não somente a médica, como também o estudo 

psicossocial para fins de aferição da hipossuficiência financeira. Desta 

feita, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Em 

prosseguimento, determino que seja procedida a citação do demandado, 

mediante remessa dos autos, para, querendo, apresentar contestação. No 

caso de pretender-se produção de prova técnica, poderá a parte ré 

apresentar, desde logo, quesitos e indicar assistente técnico. Após, a 

Secretaria deste Juízo deverá intimar a parte requerente de que ela tem o 

prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de eventuais quesitos para 

formulação da perícia médica, bem como para que posse indicar 

assistente técnico. Assim, nomeio, desde já, o Doutor Mário Victor Barini 

Perini, CRM-MT nº 4939, para efetuar a perícia em data e horários 

oportunamente agendados pela Secretaria Judicial, a ser realizada no 

Prédio do Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT. Tangente aos 

honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 - CJF-RES, 

expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em R$400,00 

(quatrocentos reais). Justifica-se a elevação dos honorários além de R$ 

200,00, eis que a Comarca encontra peculiaridades que tornam 

imensamente não atraente a aceitação do múnus por peritos médicos, 

como, por exemplo, o difícil acesso, a escassez de serviços, etc. Desse 

modo, a experiência tem mostrado que apenas com a promessa de 

elevação nos honorários tem-se logrado nomeação de médicos. 2 – 

Deverá o perito responder aos quesitos formulados pelas partes. 3 - 

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado constituído, para 

comparecimento na data e local agendados. 4 – Instrua-se o ofício a ser 

remetido ao perito com os quesitos apresentados pelas partes; Após, 

determino que se expeça ofício à Equipe Multidisciplinar do Juízo para que, 

em 30 (trinta) dias a contar da intimação, realize estudo psicossocial junto 

à residência da parte autora, constando-se como objeto do estudo a 

análise quanto à hipossuficiência financeira alegada, bem como deverão 

ser respondidos os quesitos eventualmente apresentados pelas partes. 

Elaborados os laudos e encartados aos autos, intimem-se as partes para 

manifestação em 05 (cinco) dias. Sendo tudo cumprido, tornem os autos 

conclusos. PORTO ALEGRE DO NORTE, 14 de maio de 2018.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 95042 Nr: 12219-89.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Silva Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Ferreira de Morais - 

OAB:22588/O

 .MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVANão há causas para 

manutenção da prisão preventiva do réu.POR ISSO, DETERMINO QUE SE 

EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DE DIEGO SILVA LEITE QUE 

NÃO PODERÁ SER CUMPRIDO NO CASO DE HAVER OUTRA RAZÃO QUE 

IMPONHA SUA SEGREGAÇÃO.CUSTASIsento o réu ao pagamento de 

custas processuais, tendo em vista que Diego silva Leite foi assistido por 

defensor dativo nomeado por este Juízo, arbitro em favor do advogado 

Tiago Ferreira de Moraes OAB/MT 22.558-O, honorários advocatícios no 
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patamar de 10 URH, ônus este a ser suportado pelo Estado do Mato 

Grosso.Ocorrendo o trânsito em julgado desta condenação, lance-se o 

nome do réu no rol de culpados, em consonância com o que determina o 

artigo 393, II, do Código de Processo Penal e, para atendimento ao que 

dispõe o artigo 15, III da Constituição Federal, oficie-se ao Tribunal 

Regional Eleitoral, encaminhando-lhe cópia desta sentença para os 

devidos fins.Após o trânsito em julgado, deixo de lançar o nome do réu no 

rol dos culpados ante a revogação do artigo 393, do Código de Processo 

Penal. Expeça-se guia de execução penal definitiva e encaminhe-se ao 

juízo de execução competente. Comuniquem-se ao Tribunal Regional 

Eleitoral, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, aos 

Institutos de Identificação Criminal e ao Cartório Distribuidor desta Comarca 

para as anotações pertinentes, arquivando-se, em seguida, os presentes 

autos com as cautelas de estilo.Desde já, expeça-se guia de execução 

provisória ou definitiva, conforme o caso, para seu encaminhamento ao 

estabelecimento prisional, devendo ser juntada aos autos da execução 

penal já distribuída em desfavor do réu. Expeça-se certidão em favor do 

advogado dat ivo .Sem cus tas .C ien t i f ique-se  o  Min is té r io 

Público.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Porto Alegre do Norte (MT), 15 

de maio de 2018.Marcos André da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 87099 Nr: 7530-02.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17795/O

 RECEBO o recurso de apelação interposto.

Assim, nos termos do art. 600 do CPP, intime-se a defesa do réu para, no 

prazo de oito dias, apresentar razões recursais. Após, ao Ministério 

Público para oferecimento de contrarrazões.

Na sequência, remetam-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 71019 Nr: 3958-72.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flaminio Prado, alcunha "Dinho", Lenilson 

Macedo Alves, vulgo "Grande"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA DIAS DE ARRUDA 

VOLTOLINE - OAB:22084/MT, RUBENS ALVES DO NASCIMENTO 

JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 Apresentada as respostas escritas, os autos seguem à conclusão para 

exame de eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CPP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente.

Compulsando os autos, verifico a inexistência das hipóteses elencadas 

pelo ordenamento jurídico, ressaltando que nesta fase processual incide o 

princípio in dubio pro societate.

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de julho de 

2018, às 17h30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso), devendo 

constar do mandado que o interrogatório será realizado após a oitiva das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo as alegações 

finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 71019 Nr: 3958-72.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flaminio Prado, alcunha "Dinho", Lenilson 

Macedo Alves, vulgo "Grande"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA DIAS DE ARRUDA 

VOLTOLINE - OAB:22084/MT, RUBENS ALVES DO NASCIMENTO 

JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 Recebo a denúncia por vislumbrar a satisfação dos requisitos previstos 

no artigo 41 do Código de Processo Penal.

 Cite-se o acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, devendo constar do mandado que poderá arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito) qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário.

O oficial deverá proceder na forma do artigo 1.373, §4º, da CNGC.

No caso do réu informar que não tem condições de constituir advogado, 

remeta-se o feito à Defensoria Pública.

Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 28095 Nr: 321-39.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Aparecido Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiane Felipetto - 

OAB:13.990-B

 Certifico que realizei o alvará judicial para pagamento das custas 

processuais de ref.112 e consigno que ainda há mais de R$500 reais na 

conta judicial vinculado a este feito.

lvará Eletrônico n° 405153-P / 2018

Terça-feira, 15 de Maio de 2018

Este documento é somente informativo.

Processo / Ano: 0 / 0 Tipo de Procedimento: Processo

Código Processo 28095

Requerente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Requerido: LUCIANO APARECIDO VIEIRA

Beneficiário: FUNAJURIS - FUNDAÇÃO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

Conta Judicial 3400132066778

Valor: R$ 543,53 (quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e três 

centavos)

Autorizado: FUNAJURIS - FUNDAÇÃO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

CPF/CNPJ: 01.872.837/0001-93

Data de Emissão: 15/05/2018

Forma Liberação Pagamento em Espécie

Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos

Usuário: ROGERIO DORNELES DO NASCIMENTO

Status: Solicitado

Mensagem: Aguardando Assinatura

Este documento é somente informativo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 28989 Nr: 612-39.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Assoc. do 

Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleide Aparecida Barbosa-MEI, João Vicente 

da Silva, Cleide Aparecida Barbosa
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12,809-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte exequente para manifestar acerca da juntada de carta 

precatória(ref.36).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 843 Nr: 5-08.1988.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Aparecido Caprio, Aquiles dos 

Santos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte exequente para retirar a Carta Precatória referente ao ato 

de citação ou providenciar as diligências necessárias para distribuição na 

Comarca de São Paulo/SP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 24608 Nr: 352-93.2015.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lúcia Rezer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para apresentar nos autos os dados 

bancários a fim de que expeça o alvará judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 24648 Nr: 366-77.2015.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonice das Graças de Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para apresentar nos autos os dados 

bancários a fim de que expeça o alvará judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 10564 Nr: 721-97.2009.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT, Luiz Carlos Carassa - OAB:4223-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela de Deus Moura - 

OAB:, Nicole Romeiro Taveiros - OAB:1.243.345

 Intimo a parte exequente paa apresentar os dados bancários para 

expedição dos alvarás de fls.179 e 180.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 13633 Nr: 113-94.2012.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Costa Naves - OAB:

 Intimo a parte exequente para que forneça os dados bancários para a 

expedição do alvará judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 36275 Nr: 1718-02.2017.811.0019

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IAARrpMAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdAJdS, CJdS, JJdS, EJdS, CRdS, CRdS, JdSK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que as contestações apresentadas(ref.36 e 37)são tempestivas. 

Assim, intimo a parte requerente para querendo impugnar dentro do prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 26077 Nr: 888-07.2015.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armelinda Aparecida Negrizolli Marcelino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para apresentar nos autos os dados 

bancários a fim de que expeça o alvará judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 26808 Nr: 1160-98.2015.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:5.416/MT

 Certifico que intimo a parte autora para apresentar nos autos os dados 

bancários a fim de que expeça o alvará judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 36075 Nr: 1610-70.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael de Souza Dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TOBIAS PIVA - OAB:20730/O

 Intima-se o advogado do recuperando para manifestar sobre o 

cálculo(ref.87).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 29369 Nr: 712-91.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Tadeu Cezarotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/MT

 Certifico que intimo a advogada do recuperando para manifestar sobre o 

cálculo de pena(ref.154). Após, remeta-se à conclusão para análise do 

pedido ministerial(ref.163).

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 28129 Nr: 343-97.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAdL, AeCMP, AeCMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT

 Certifico o decurso do prazo para a parte autora manifestar nos autos.

Diante disso, impulsiono os autos a fim de que intime a parte autora, via 

correios, ou na impossibilidade da entrega do expediente pelos Correios, 

por mandado de intimação/carta precatória, como diligência do juízo, para 

dar prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §

§ 1º e 2º, do CPC), nos termos do artigo 1.206, §4º, da CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 39270 Nr: 3142-79.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Salviano da Silva, Leandro da Silva 

Souza, Wesley Igaxira Pessoa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT, tobias piva - OAB:

 Desta feita, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa do acusado 

LEANDRO DA SILVA SOUZA, e MANTENHO A ORDEM DE CUSTÓDIA tal 

como foi lançada, uma vez que a necessidade da segregação cautelar 

restou demonstrada, com espeque em dados concretos dos 

autos.Cientifique-se o Ministério Pública e a Defesa Técnica.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 40203 Nr: 295-70.2018.811.0019

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdPdG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thais Machado de Sousa - 

OAB:23163/MT

 Desta feita, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa do ofensor, e 

MANTENHO A ORDEM DE CUSTÓDIA tal como foi lançada, uma vez que a 

necessidade da segregação cautelar restou demonstrada, com espeque 

em dados concretos dos autos.

Portanto, considerando que se tornou excessiva a quantidade de 

processo em andamento e sob a responsabilidade deste magistrado 

subscrevente, INDEFIRO o pedido de designação/realização de audiência 

de justificação.Cientifique-se o Ministério Pública e a Defesa 

Técnica.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20501 Nr: 770-36.2012.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Aguiar de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCS - Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian J.L.Gasparotto - 

OAB:6.349-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A/MT, Rodrigo Pouso Miranda - OAB:12333/MT

 Certifico e dou fé, que procedo a INTIMAÇÃO da parte requerida, na 

pessoa do advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento do saldo devedor das custas judiciais finais no valor de R$ 

456,90 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos )e taxa 

judiciária final, no valor de R$ 129,87 (cento e vinte e nove reais e oitenta 

e sete centavos ), totalizando o valor de R$ 586,77 (quinhentos e oitenta e 

seis reais e setenta e sete centavos), podendo ser pago através de 

Guia(s) a ser(em) emitida(s)e retirada(s) no Cartório Distribuidor desta 

Comarca ou emitida(s) no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

G r o s s o 

(http://www.tjmt.jus.br/guias/Guias/PrimeiraInstancia/CadGuiaAutenticaça

oSelo.aspx?ato=155), comprovando-se o pagamento nos autos, sob pena 

de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a 

devida Execução Fiscal (custas acima de R$ 1.000,00), e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuizo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 140456 Nr: 2744-41.2017.811.0017

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Paz Rodrigues Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): De Cujus de Nazare Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

TERCEIROS E INTERESSADOS

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2744-41.2017.811.0017-Código: 140456

 ESPÉCIE: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Maria da Paz Rodrigues Cavalcante

PARTE RÉQUERIDA: De Cujus de Nazare Vieira da Silva

NOTIFICANDO: Eventuais Herdeiros interessados para, responder 

querendo a ação no prazo de 10 (dez) dias, conforme determina os 

artigos 1.105 e 1.106 do CPC.

 DECISÃO/DESPACHO: Autos ID: 140456. Vistos, etc. Certifique-se Sr. 

Gestor quanto ao cumprimento da decisão exarada à fl. 16, um vez que 

não consta aos autos seu efetivo cumprimento. Após, volvam-me os autos 

conclusos para deliberações. Cumpra-se, realizando e expedindo o 

necessário. Às providências. São Félix do Araguaia – MT, 15 de março de 

2018. Janaína Cristina de Almeida. Juíza Substituta.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Técnico Judiciário, 

digitei.

 São Félix do Araguaia - MT, 15 de maio de 2018.

Flávio Sousa Nogueira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Edital de Notificação - Terceiros e Interessados ME149

Prazo do edital:30

Notificando:Eventuais Herdeiros interessados para, responder querendo a 

ação no prazo de 10 (dez) dias, conforme determina os artigos 1.105 e 

1.106 do CPC.

Resumo da inicial:...A expedição de Alvará Judicial junto ao Detran/MT, 

determinando a transferência do veículo moto Fan 125, cor preta, ano 

2008, placa NJR 9838, Renavan 00118045741.

Decisão/Despacho:Autos ID: 140456. Vistos, etc. Certifique-se Sr. Gestor 

quanto ao cumprimento da decisão exarada à fl. 16, um vez que não 

consta aos autos seu efetivo cumprimento. Após, volvam-me os autos 

conclusos para deliberações. Cumpra-se, realizando e expedindo o 

necessário. Às providências. São Félix do Araguaia – MT, 15 de março de 

2018. Janaína Cristina de Almeida
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Juíza Substituta.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:052/017

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 45921 Nr: 1955-13.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAC, VLAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Assis Brasil Boranga Escobar - 

OAB:9357-B, José Genilson Brayner - OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 136936 Nr: 408-64.2017.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José da Silva Apinagé, DdSS, DdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria Gomes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:16.581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em atenção às normas da CNGC/MT, 

impulsiono o feito com o fim de abrir vistas à parte Autora para 

manifestar-se sobre os documentos (comprovantes de depósitos) 

encartados às fls. 41 e 43, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 136937 Nr: 409-49.2017.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJdSA, DdSS, DdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:16.581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em atenção às normas da CNGC/MT, 

impulsiono o feito com o fim de abrir vistas à parte Autora para 

manifestar-se sobre a petição e documentos (comprovantes de depósitos) 

encartados às fls. 26/32, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 6292 Nr: 29-61.1996.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cecílio Benício da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezivaldo Nunes Ribeiro, Antônio Saraiva dos 

Santos, Oziel Saraiva dos Santos, Orlando Saraiva dos Santos, José 

Faria, Raimundo Lopes dos Santos, Aparecido Alves Medeiros, Domiro 

Rodrigues Silva, Dionor Sebastião Santos, Maria Ribeiro de França, 

Antônio Constantino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880, Roberto Penoff da Silva - OAB:59639/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 GABINETE DA 2.ª VARA

CODIGO 6292

 Vistos, etc.

 INTIMEM-SE as partes para informarem, no prazo de 10 (dez) dias, as 

provas que pretendem produzir, caso entendam cabível ao julgamento da 

causa, justificando sua necessidade, sob pena de preclusão.

 Caso tenham interesse na produção de prova oral, que apresentem o rol 

de testemunhas no mesmo prazo.

 Consigne-se que, em não havendo manifestação das partes a respeito, 

entender-se-á que não há interesse na produção de quaisquer outras 

provas além das que já figuram nos autos.

 Decorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos para 

deliberação.

 Cumpra-se.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41955 Nr: 2312-27.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selma de Oliveira Fonseca Martins, Fabrizzio de Oliveira 

Martins, Fabíola de Oliveira Martins Acioli, Idelso Pimentel Malheiro Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar José Plentz Filho, Vera Mariane 

Lenhardt Plentz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Altino Poiatti - 

OAB:3816/MT, Claudmar Lopes Justo - OAB:13165/ GO, Oscar José 

Plentz Neto - OAB:OAB/RS 18.061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oscar José Plentz Neto - 

OAB:OAB/RS 18.061

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial para 

reconhecer o direito de propriedade da parte autora em relação ao imóvel 

rural descrito na inicial, ficando a parte requerida obrigada a devolver a 

área reivindicada de 213,91 hectares. Por conseguinte, julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil.CONDENO os requeridos solidariamente ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, atento a 

natureza e importância da causa, tempo de tramitação, local de prestação 

do serviço, grau de zelo profissional, nos termos do § 2º do art. 85 do 

CPC/2015.P.I.C.Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de praxe.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 136146 Nr: 2276-14.2016.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:16.581

 Autos ID N.º 136146

Vistos.

Analisando a defesa apresentada pelos Réus (fls. 149/156), constato que 

apesar de arguida preliminar, entendo que, tais argumentos da forma 

apresentada e argumentada, confundem-se com o mérito a ser analisado 

durante a instrução processual. Com isso, ultrapassado a alegação, 

verifico que não encontram-se presentes nenhuma das hipóteses de 

absolvição sumária estampada no artigo 397 do Código de Processo 

Penal, portanto, mantenho o recebimento da denúncia nos termos em que 

apresentada e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do artigo 399 ss. do Código de Processo Penal, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 15 /08 /2018, às 14:00 min 

(MT). No ato, sendo possível, proceder-se-á à tomada de declarações do 

ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela 

defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às 

acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, 

em seguida, a acusada.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias. Além disso, se houver, os esclarecimentos 

de peritos dependerão de prévio requerimento das partes.

Intimem-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário, inclusive Carta 

Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

Ciência ao MPE.

Às providências, expedindo-se o necessário.

São Félix do Araguaia - MT, 21 de novembro de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42900 Nr: 163-24.2015.811.0017

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJdSA, DdSS, DdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:, Rogério Caetano de Brito - OAB:16.581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Rafael Cesar do Nascimento - OAB:16056

 Autos ID N.º 42900

Vistos em correição, etc.

Haja vista manifestação do Parquet (fl.107), intimem-se as partes para 

especificarem as provas que desejam produzir, justificando-as; ou se são 

pelo julgamento antecipado da lide, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de preclusão.

Após, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia – MT, 06 de março de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 141178 Nr: 3177-45.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirene Alves da Silva, Roberson Soares da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANNY GOMES E COSTA - 

OAB:5107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção às normas da CNGC/MT, 

IMPULSIONO o feito com o fim de abrir vistas à parte autora para 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias sobre a certidão do oficial de 

justiça à fl. 54.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141178 Nr: 3177-45.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirene Alves da Silva, Roberson Soares da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANNY GOMES E COSTA - 

OAB:5107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, da Resolução 125/2010 do CNJ e da 

decisão de fls. retro, impulsiono os autos para designar Sessão de 

Conciliação para o dia 02 de julho de 2018, às 17:00 horas-MT. Assim, que 

sejam as partes e seus respectivos advogados intimados a 

comparecerem neste dia e horário.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Edital Intimação

Processo: 886-04.2009.811.0098 Código: 28796 Vlr Causa: R$ 465,00 

Tipo: Cível, F. J. G. P. (Requerido(a)), Filiação: Diomara Gonçalves Lopes, 

brasileiro(a), convivente, enfermeiro do exército, Endereço: 2º Befron, 

Bairro: São Miguel, Cidade: Cáceres-MT, CEP: 78200000. F. J. G. P. 

(Requerido(a)), Filiação: Diomara Gonçalves Lopes, brasileiro(a), 

convivente, enfermeiro do exército, Endereço: 2º Befron, Bairro: São 

Miguel, Cidade: Cáceres-MT, CEP: 78200000. FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA 

PARTE acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 

termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. 

.Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação de 

investigação depaternidade, para DECLARAR que o requerido Fabricio 

Junior Gonçalves Pereira é pai biológico domenor Luiz Felipe Garcia da 

Rocha, o qual passará a se chamar Luiz Felipe Garcia da RochaPereira. 

CONDENO o requerido ao pagamento da pensão alimentícia mensal ao 

menor no valorcorrespondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo 

nacional mais 50% (cinquenta por cento)das despesas médicas e 

hospitalares todo dia 10 de cada mês, retroagindo a obrigação alimentíciaà 

época da citação. DETERMINO, que seja feito o reconhecimento junto ao 

Cartório de RegistroCivil, passando o requerente à utilização do 

patronímico paterno, com o seguinte nome:FabricioJunior Gonçalves 

Pereira, bem como dos avós paternos. DETERMINO, outrossim, que o 

Cartório deRegistro Civil faça o envio da segunda via da certidão já 

modificada gratuitamente para a progenitorado Requerente.Notifique-se o 

Ministério Público. Expeça-se mandado de averbação para que sejainscrito 

o nome do Requerido como pai, bem como o nome de seus progenitores. 

Transitada emjulgado e nada sendo requerido e não havendo nenhuma 

pendência, arquive-se com as anotações ebaixas de estilo. Sem 

condenação em custas e despesas processuais em face da Gratuidade 

d a J u s t i ç a . P u b l i q u e - s e R e g i s t r e - s e  I n t i m e - s e C u m p r a - s e . P o r t o 

Esperidião-MT, 24 de março de2015.Antonio Carlos Pereira de Sousa 

JuniorJuiz de DireitoE, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância,expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu,ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA CORREIA, digitei.Porto Esperidião, 15 

de maio de 2018Fatima Adrielly Silva FreitasGestor(a) 

Judiciário(a)Autorizado art. 1.205/CNGC

Processo Criminal nº 196-38.2010.811.0098Código nº 29148Autor: 

Ministério Público do Estado de Mato GrossoRéu: Anderson Pires 

BolandinSENTENÇAVISTOS,Versam os presentes autos sobre ação penal 

deflagrada pelo Ministério Público Estadual contra Anderson Pires 

Bolandin, devidamente qualificado às folhas 02, como incurso nas 

disposições do art. 155, §§ 1 º e 4º, incisos II, do Código Penal.Consta na 

peça acusatória que no dia 19 de dezembro de 2009, por volta das 03:00 

horas, na residência situada na Avenida Januário Santana do Carmo, nº 

08, nesta Comarca, o denunciado, juntamente com "Gilmar de Tal", 

subtraíram para si coisa um motor de popa da marca Yamaha 15 HP, 

modelo 15FMHS/2007 2 tempos, de propriedade de José Martinho 

Bergamasco.Consta ainda que, o denunciado e seu comparsa pularam o 

muro da residência para realizar o furto, e que esconderam no mato, para 

posteriormente buscar e vender o produto. Contudo, o denunciado foi 

abordado pela policia, e realizaram a apreensão do mesmo e do produto 

do furto.A denúncia foi recebida em 05 de abril de 2010, por meio da 

decisão de fls. 25.Resposta à acusação apresentada pelo às fls. 

33-42.Na Audiência de Instrução e Julgamento foram ouvidas 

testemunhas, e, ao final, o acusado foi interrogado (fls. 

86-90/104-108).Em alegações finais, o representante do Ministério Público 

pugnou pela condenação do denunciado nos termos da denúncia, 

acrescida da aplicação do § 4º, II e IV do artigo 155 do CP, através do 

instituto da "emendatio libelli’ (fls.109-119)". A defesa, por seu turno 

requereu a aplicação da atenuante da confissão espontânea, e conversão 

da pena restritiva de liberdade, pela restritiva de direitos (120-122).É o 

relatório.Fundamento e decido.Como relatado, trata-se de processo 

criminal levado a efeito para o fim de apreciar a pretensão formulada pelo 

Ministério Público de condenação do réu Anderson Pires Bolandin, nas 

disposições do artigo 155, § 1º e 4º, incisos II e IV, do Código 

Penal.Cumpre registrar, inicialmente, a presença das condições genéricas 

da ação (legitimidade ad causam, possibilidade jurídica do pedido/tipicidade 

aparente, interesse de agir/punibilidade concreta e justa causa – art. 395 

c/c art. 18 do Código de Processo Penal).Da mesma forma, estão 

presentes os pressupostos processuais de existência e validade 

(acusação regular, citação válida, capacidade específica subjetiva e 

objetiva do juiz, capacidade das partes, originalidade da causa, ampla 

defesa e intervenção ministerial), razão pela qual passo a analisar o mérito 

da acusação.I.I – MATERIALIDADEA materialidade delitiva do crime de furto 

qualificado pelo concurso de agentes encontra-se suficientemente 

comprovada no caderno processual, por meio do Boletim de Ocorrência 

(fl. 07/08), auto de avaliação (fl.20), auto de entrega (fls. 12). I.II – 

AUTORIAA autoria, por sua vez, é certa e inquestionável em relação ao 

denunciado Anderson Pires Bolandin, através da sua confissão, somada 
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as declarações das testemunhas, bem como todo o arcabouço fático 

carreado aos autos.O painel probatório produzido em juízo está em 

perfeita sintonia com os indícios colhidos na fase do inquérito, 

comprovando que o acusado Anderson Pires Bolandin efetivamente 

praticou o crime de furto qualificado por concurso de agentes e, ainda, 

mediante escalada.No tocante as qualificadoras que estariam presentes, 

in casu, a pretensão ministerial merece prosperar, senão vejamos.A 

escalada é o acesso à coisa por meio difícil, incomum, que requer 

desforço físico. Ex: Entrar em uma casa pelo telhado. Cavar túnel para 

furtar banco, equipara-se à escalada. Transpor um muro ou janela, desde 

que não seja baixo, ocasião em que teremos furto simples. Exige-se que o 

agente utilize instrumentos ou atue com agilidade para vencer o obstáculo, 

o que ocorreu no caso trazido à baila.Não há que se falar na 

imprescindibilidade do exame pericial, nesse sentido já se decidu:Ementa: 

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO MEDIANTE ESCALADA - PEDIDO DE 

ABSOLVIÇÃO - CONFISSÃO - PROVAS SEGURAS - QUALIFICADORA 

MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.TJ-DF - APR APR 12079720078070008

DF 0001207-97.2007.807.0008 (TJ-DF)Data de publ icação : 

27/02/2008Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO MEDIANTE ESCALADA 

- AGILIDADE AO TRANSPOR O MURO DA CASA - RECONHECIMENTO DA 

QUALIFICADORA - MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA - 

INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM - EXASPERAÇÃO DA PENA. 1. O MERO 

FATO DE TRANSPOR OBSTÁCULO DE PROTEÇÃO DA VÍTIMA, QUAL 

SEJA, O MURO DA CASA, DE ALTURA SUPERIOR A DOIS METROS, COM 

AGILIDADE, JÁ AUTORIZA O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA 

DEESCALADA, PREVISTA NO PARÁGRAFO 4º , INCISO II , DO ARTIGO 

155 , DO CÓDIGO PENAL . 2. NÃO HÁ BIS IN IDEM QUANDO O 

MAGISTRADO UTILIZA INCIDÊNCIAS PENAIS DIVERSAS PARA FINS DE 

EXASPERAÇÃO DA PENA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA (MAUS 

ANTECEDENTES) E NA SEGUNDA (REINCIDÊNCIA). 3. APELO 

IMPROVIDO.Encontrado em: IMPROCEDÊNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO, 

FURTO QUALIFICADO, FURTO SIMPLES, PROVA TESTEMUNHAL, 

COMPROVAÇÃO, ESCALADA,... ADEQUAÇÃO, DOSIMETRIA DA PENA. 

VOTO VENCIDO: PROCEDÊNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO, FURTO 

QUALIFICADO, FURTO SIMPLES,... INEXISTÊNCIA, PROVA, ESCALADA, 

PRÁTICA DE CRIME, EXCLUSÃO, CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA.Por 

isso, patente é a condenação do réu Anderson Pires Bolandin, na 

qualificadora do inciso II, do § 4º, do artigo 155, do Código Penal.Deve 

prosperar também, a qualificadora contida no inciso IV, do § 4º, do artigo 

155, do Código Penal. Eis que, restou comprovado que o delito foi cometido 

em concurso de agentes, fato este também confessado pelo acusado em 

depoimento prestado em Juízo (fls. 90), devendo do mesmo modo 

prosperar.Portanto, diante da comprovação inequívoca da materialidade e 

autoria de Anderson Pires Bolandin na prática do crime tipificado no art. 

155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal, acolho o pleito ministerial da 

"emendatio libelli".DISPOSITIVO.Ante o exposto, por tudo que dos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 02-04, para CONDENAR 

ANDERSON PIRES BOLANDIN, já qualificado nos autos, como incursos nas 

penas do art. 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal.PASSO À 

DOSIMETRIA DA PENA.A pena prevista para o crime de furto qualificado é 

de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão e multa, conforme prevê o art. 155, 

§ 4º, do Código Penal.Atento ao princípio constitucional da individualização 

da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código 

Penal, observo que:i) a culpabilidade do réu foi intensa, pois possuía à 

época dos fatos plena consciência dos seus atos, não havendo nos autos 

qualquer indício de excludente, dele exigindo-se conduta diversa; ii) 

trata-se de réu primário sem registro de antecedentes;iii) conduta social 

não apresenta fatos desabonadores,;iv) sua personalidade é do homem 

médio; v) os motivos do crime não são justificáveis, e o comportamento da 

vítima em nada contribuiu para a prática delituosa; vi) as consequências 

do crime não foram graves tendo em vista a restituição da res 

furtiva.Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas 

FIXO A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL de 02 (dois) anos de reclusão e 10

dias multa.Reconheço, como agravante, o fato do delito ter sido cometido 

por meio da escalada, já que o concurso de pessoas foi levado em 

consideração para qualificar o delito, prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do 

Código Penal, MAJORO a pena em 1/6, perfazendo o montante de 2 (DOIS) 

ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 12 (DOZE) DIAS-MULTA. 

Em vista da confissão espontânea, atenuante prevista no art. 65, inciso III, 

alínea "d", do Código Penal, REDUZO a pena em 1/6, encontrando a PENA 

DEFINITIVA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, 

diante da ausência de outras causas de aumento ou diminuição, pena esta

que torno DEFINITIVA, diante da ausência de outras causas de aumento 

ou diminuição.Fixo o dia-multa no valor de 1/30 do valor do salário mínimo 

vigente à época dos fatos, corrigida monetariamente.O regime de 

cumprimento da pena deverá ser ABERTO, ante o fato das circunstâncias 

judiciais do art. 59 assim o indicarem.Cabível, in casu, a SUBSTITUIÇÃO da 

pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do artigo 

44, inciso I a III do Código Penal, revelando ser suficiente à repreensão do 

delito. Dessa forma, considerando os aspectos objetivos e subjetivos já 

mencionados, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE aplicada ao 

acusado por 01 (uma) RESTRITIVA DE DIREITO, consistente em prestação 

de serviço à comunidade, em entidade descrita pelo juízo da execução 

penal e multa no valor de um salário mínimo.Registro que o 

descumprimento da pena restritiva de direito, acima aplicadas, ensejará a 

revogação do benefício e a execução da pena privativa de liberdade pelo 

réu.Prejudicada a análise do cabimento de suspensão condicional da 

pena, diante da substituição da pena privativa de liberdade por pena 

restritiva de direito, conforme o item supra (artigo 77, inciso III, do Código 

Penal).Deixo para proceder a detração penal em momento 

oportuno.Transitada em julgado a condenação, lance-se o nome do réu no 

rol dos culpados.Após o trânsito em julgado, determino, ainda, a 

suspensão dos direitos políticos do condenado, enquanto durarem os 

efeitos da condenação, o que significa o cumprimento integral, inclusive, 

de eventuais penas acessórias da condenação, que não se confunde 

com a perda dos direitos políticos (CF/88, art. 15, inciso III).Comunique-se 

ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Instituto de Identificação Estadual e 

Federal, bem como ao Cartório Distribuidor desta Comarca de Porto 

Esperidião – MT, para as anotações pertinentes.Intime-se o réu 

pessoalmente da sentença, nos moldes do art. 392, inciso I, do Código de 

Processo Penal. Intime-se a vítima pessoalmente dos termos da presente 

sentença, nos termos do art. 201, § 2o do CPP (O ofendido será 

comunicado dos atos processuais relativos ao ingresso e à saída do 

acusado da prisão, à designação de data para audiência e à sentença e 

respectivos acórdãos que a mantenham ou modifiquem).Fixo como valor 

mínimo de indenização a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), visto que 

só houve compensação do prejuízo da vítima.Transitada em julgado e 

cumpridas as disposições acima, arquive-se com as anotações e baixas 

de estilo.Publique-se.Registre-seIntime-seCumpra-se.Porto Esperidião-MT, 

13 de novembro de 2013.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz 

Substituto

Comarca de Querência

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N°. 12/2018-DF - TORNAR PÚBLICO para ciência dos 

interessados, a abertura do Processo Seletivo para Credenciamento de 

Profissional na Área de Psicologia (Pessoa Física) da Comarca de 

Querência, para preenchimento de 1 (urna) vaga, cujo procedimento 

obedecerá às regras estabelecidas neste edital, obedecendo aos termos 

do Provimento n°. 16/2016-CM de 27/07/2016;

* O Edital n° 12/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31226 Nr: 12-34.2013.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES HAMMERSCHIMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12.747/MT, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4.482/MT, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos (META 2 CNJ).

Considerando que a demanda foi proposta ainda no ano de 2012, ou seja, 

há quase 5 anos, e não há sequer citação, tenho para mim que o 

prosseguimento do feito se afigura impossível.

Isso porque a citação é pressuposto processual indispensável para o 

regular trâmite do feito.

Ressalta-se a inércia da parte autora em diligenciar o endereço correto do 

réu ou requerimento de citação editalícia pelo esgotamento dos meios 

necessários de localização, ocasionando estatística negativa para a 

Comarca de Querência - MT, protelando um feito que sequer iniciou (não 

há processo sem citação).

Diante do exposto, julgo EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC.

Custas já recolhidas.

Não há condenação em honorários advocatícios em razão da causalidade.

P.R.I.

Arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32266 Nr: 1049-96.2013.811.0080

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR DOS REIS PASCOAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ari Frigerri - OAB:12.736/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com efeito, embora o critério da tríplice identidade tenha sido positivado 

entre nós, é possível ainda cotejar ações pelo critério da relação 

jurídica-base e chegar-se à conclusão de que há, por exemplo, 

litispendência entre duas ações sem que essas tenham as mesmas causa 

de pedir e pedido. Isso porque o critério fornecido pelos tria eadem pode 

ser insuficiente para resolver problemas atinentes a identificação e 

semelhança entre ações em determinadas situações. Nesses casos além 

de aplicar-se o critério tríplice de identidade pode-se recorrer 

subsidiariamente ao critério da relação jurídica base. Dessa forma, diante 

dessa perspectiva estrutural, em que restou evidenciada a existência de 

VÁRIOS PROCESSOS em trâmite na Seção Judiciária de Mato Grosso 

(TRF2), que possuem em seus pólos identidade de partes, assim como têm 

como mote a discussão a respeito do lançamento do débito fiscal, 

considero que se encontra configurada a litispendência processual, em 

função da similitude de partes e causa de pedir [art. 337, § 1.º do Código 

de Processo Civil]. Ademais, se o Juiz pode reconhecer a litispendência 

até mesmo ex officio, o caso é de seu reconhecimento. Portanto, nos 

termos do artigo 337, parágrafos 1º, 2º e 3º, do Novo Código de Processo 

Civil, a extinção da presente ação é medida de rigor, em razão da 

litispendência constatada. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, 

inciso V, do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, sem 

a apreciação do mérito da causa. Custas já recolhidas. Decorrido o prazo 

legal, dê-se baixa no Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos. P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47674 Nr: 1405-52.2017.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME MAURÍCIO 

RODRIGUES - OAB:104269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT

 Nos termos do Provimento 057/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar as partes, via DJE, através de seus procuradores, para que se 

manifestem nos autos acerca da Cota Ministerial de Ref.31.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12239 Nr: 759-28.2006.811.0080

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Olivia Garcia Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30863 Nr: 878-76.2012.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMI FOGAÇA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13444 Nr: 581-45.2007.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walter Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josué Silva Marinho - 

OAB:108.703, MARCELO DA CUNHA MARINHO - OAB:12501-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Remetam-se os autos ao E. Tribunal Regional Federal da 1.ª Região para 

conhecimento, processamento e julgamento do recurso interposto.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57564 Nr: 1529-98.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rose Conceição Rosa Galvão Bolico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO LUIZ DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que traga aos autos 

o endereço completo da parte executada, para que seja expedido a Carta 

de Citação, vez que o endereço informado na petição inicial está 
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incompleto.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33071 Nr: 363-70.2014.811.0080

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGREX DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO LUIS DA SILVA, SUELEN PATRICIA 

SALES RODRIGUES DA SILVA, Nair Olívia Schneider Sebald

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RANNIER FELIPE CAMILO - 

OAB:130.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JACOB - 

OAB:11414/B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDERSON LOPES 

ALVES, para devolução dos autos nº 363-70.2014.811.0080, Protocolo 

33071, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33072 Nr: 364-55.2014.811.0080

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGREX DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO LUIS DA SILVA, SUELEN PATRICIA 

SALES RODRIGUES DA SILVA, Nair Olívia Schneider Sebald

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RANNIER FELIPE CAMILO - 

OAB:130.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JACOB - 

OAB:11414/B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDERSON LOPES 

ALVES, para devolução dos autos nº 364-55.2014.811.0080, Protocolo 

33072, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33133 Nr: 419-06.2014.811.0080

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO LUIS DA SILVA, SUELEN PATRICIA SALES 

RODRIGUES DA SILVA, Nair Olívia Schneider Sebald

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGREX DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JACOB - OAB:11414/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDERSON LOPES 

ALVES, para devolução dos autos nº 419-06.2014.811.0080, Protocolo 

33133, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010073-12.2013.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LUIZ GONZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL DE 

QUERÊNCIA Vistos. Recebo o recurso inominado em seus efeitos legais. 

Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo legal. 

Após, independentemente de nova conclusão, remetam-se os autos à 

Turma Recursal. Às providências.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34518 Nr: 1272-18.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zelia Oliveira Afonso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Barros Alves Lima - 

OAB:MT/ 16.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

1272-18.2014.811.0079, Protocolo 34518, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19860 Nr: 1182-49.2010.811.0079

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Adário Carneiro Filho, Maria Dantas Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Alcebíades Sperandio, Hildemar 

Sperandio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO QUEIROZ 

FULLIN - OAB:11116/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dimitri Mello Minuci - 

OAB:OAB/MT 13.215-B, Nayara Andréa Péu da Silva - OAB:8460 

OAB/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NAYARA ANDRÉA 

PÉU DA SILVA, para devolução dos autos nº 1182-49.2010.811.0079, 

Protocolo 19860, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18965 Nr: 289-58.2010.811.0079

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Adário Carneiro Filho, Maria Dantas Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Alcebíades Sperandio, Hildemar 

Sperandio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO QUEIROZ 

FULLIN - OAB:11116/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dimitri Mello Minuci - 

OAB:OAB/MT 13.215-B, Nayara Andréa Péu da Silva - OAB:8460 

OAB/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NAYARA ANDRÉA 

PÉU DA SILVA, para devolução dos autos nº 289-58.2010.811.0079, 

Protocolo 18965, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17756 Nr: 728-06.2009.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Alcebíades Sperandio, Hildemar Sperandio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Adário Carneiro Filho, Maria Dantas 

Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dimitri Mello Minuci - 

OAB:OAB/MT 13.215-B, LUIZ ALDANI NARDÃO - OAB:9.305/MT, 

Nayara Andréa Péu da Silva - OAB:8460 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO QUEIROZ 

FULLIN - OAB:11116/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NAYARA ANDRÉA 

PÉU DA SILVA, para devolução dos autos nº 728-06.2009.811.0079, 

Protocolo 17756, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 
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adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17755 Nr: 727-21.2009.811.0079

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Alcebíades Sperandio, Hildemar Sperandio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Adário Carneiro Filho, Maria Dantas 

Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dimitri Mello Minuci - 

OAB:OAB/MT 13.215-B, Nayara Andréa Péu da Silva - OAB:8460 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO QUEIROZ 

FULLIN - OAB:11116/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NAYARA ANDRÉA 

PÉU DA SILVA, para devolução dos autos nº 727-21.2009.811.0079, 

Protocolo 17755, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18469 Nr: 1443-48.2009.811.0079

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Adário Carneiro Filho, Maria Dantas Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Alcebíades Sperandio, Hildemar 

Sperandio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO QUEIROZ 

FULLIN - OAB:11116/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michel de Oliveira Braz - 

OAB:OAB/SC 16694, Nayara Andréa Péu da Silva - OAB:8460 OAB/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NAYARA ANDRÉA 

PÉU DA SILVA, para devolução dos autos nº 1443-48.2009.811.0079, 

Protocolo 18469, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56285 Nr: 1602-73.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER APARECIDO PIERIM, IVONE LEONES 

PERIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:OAB/MT 5835-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para que junte nos autos cópia da Matrícula do imóvel a ser avaliado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41420 Nr: 673-11.2016.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO LOPES DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:MT 20853/A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACQUELINE CAVALCANTE 

MARQUES - OAB:MT/11.784

 Posto isso, com fundamento no artigo 66 da Lei 4.728/65 e no DL nº 

911/69, julgo procedente o pedido, declarando RESCINDIDO O CONTRATO 

E CONSOLIDANDO NAS MÃOS DA PARTE AUTORA O DOMÍNIO E A 

POSSE, plenos e exclusivos do bem, cuja apreensão liminar torno 

definitiva. Autorizo, desde já, a venda pela autora, na forma do artigo 3º, § 

5º, do Decreto Lei nº 911/69. Cumpra-se o disposto no artigo 2º, do 

Decreto Lei nº 911/69 (devendo aplicar o preço da venda no pagamento 

de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo 

apurado, se houver, com a devida prestação de contas). Condeno a parte 

ré ao pagamento das custas do processo, despesas processuais e 

honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do 

valor do débito. As verbas da condenação serão corrigidas 

monetariamente, segundo o INPC.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44524 Nr: 2027-71.2016.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Catiane Alves da Silva Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com base nos artigos 3º e seguintes do Dec. Lei 911/69 e 

alterações inseridas pela Lei 10.931/04 DEFIRO A LIMINAR 

PLEITEADA.Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o 

bem com a parte autora, na pessoa de seu representante legal.Executada 

a liminar, cite-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados do cumprimento da liminar, pagar a integralidade da dívida, 

conforme valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial, oportunidade 

em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, §2º do Dec. Lei 

911/69).Poderá o devedor fiduciante apresentar resposta no prazo de 15 

dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da liminar, ainda 

que tenha se utilizado da faculdade disposta no §2º do art. 3º do Dec. Lei 

911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar a 

restituição.Defiro os benefícios do art. 212 do Novo CPC. O devedor, por 

ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá 

entregar o bem e seus respectivos documentos (§ 14 do art. 3º do DL 

911/69).Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46371 Nr: 743-91.2017.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ROBERTO CARLOS BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:OAB/MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com base nos artigos 3º e seguintes do Dec. Lei 911/69 e 

alterações inseridas pela Lei 10.931/04 DEFIRO A LIMINAR 

PLEITEADA.Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o 

bem com a parte autora, na pessoa de seu representante legal.Executada 

a liminar, cite-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados do cumprimento da liminar, pagar a integralidade da dívida, 

conforme valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial, oportunidade 

em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, §2º do Dec. Lei 

911/69).Poderá o devedor fiduciante apresentar resposta no prazo de 15 

dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da liminar, ainda 

que tenha se utilizado da faculdade disposta no §2º do art. 3º do Dec. Lei 

911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar a 

restituição.Defiro os benefícios do art. 212 do Novo CPC. O devedor, por 

ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá 

entregar o bem e seus respectivos documentos (§ 14 do art. 3º do DL 

911/69).Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52567 Nr: 3741-32.2017.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:MT 12411-A, 

Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com base nos artigos 3º e seguintes do Dec. Lei 911/69 e 

alterações inseridas pela Lei 10.931/04 DEFIRO A LIMINAR 

PLEITEADA.Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o 

bem com a parte autora, na pessoa de seu representante legal.Executada 

a liminar, cite-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados do cumprimento da liminar, pagar a integralidade da dívida, 

conforme valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial, oportunidade 

em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, §2º do Dec. Lei 

911/69).Poderá o devedor fiduciante apresentar resposta no prazo de 15 

dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da liminar, ainda 

que tenha se utilizado da faculdade disposta no §2º do art. 3º do Dec. Lei 

911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar a 

restituição.Defiro os benefícios do art. 212 do Novo CPC. O devedor, por 

ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá 

entregar o bem e seus respectivos documentos (§ 14 do art. 3º do DL 

911/69).Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36470 Nr: 192-82.2015.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMARIO FEITOSA FEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente, para que, providencie o deposito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, mediante Guia a ser retirada no site do 

Tribunal de Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, para que o Sr. 

Oficial de Justiça cumpra o mandado de Liminar/Citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44524 Nr: 2027-71.2016.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Catiane Alves da Silva Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente, para que, providencie o deposito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, mediante Guia a ser retirada no site do 

Tribunal de Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, para que o Sr. 

Oficial de Justiça cumpra o mandado de Liminar/Citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51135 Nr: 3054-55.2017.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio da Silva Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:OAB/MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente, para que, providencie o deposito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, mediante Guia a ser retirada no site do 

Tribunal de Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, para que o Sr. 

Oficial de Justiça cumpra o mandado de Liminar/Citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52567 Nr: 3741-32.2017.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:MT 12411-A, 

Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente, para que, providencie o deposito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, mediante Guia a ser retirada no site do 

Tribunal de Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, para que o Sr. 

Oficial de Justiça cumpra o mandado de Liminar/Citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46371 Nr: 743-91.2017.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ROBERTO CARLOS BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:OAB/MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente, para que, providencie o deposito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, mediante Guia a ser retirada no site do 

Tribunal de Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, para que o Sr. 

Oficial de Justiça cumpra o mandado de Liminar/Citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51873 Nr: 3410-50.2017.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDENICE GOMES DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:OAB/MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Custas já recolhidas.

Não há condenação em honorários advocatícios em vista da causalidade.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Atualize-se o sistema Apolo cadastrando os últimos patronos habilitados 

nos autos.

Arquivem-se.

P.R.I.C.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40311 Nr: 264-35.2016.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E ICASSATTI CORAZZA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Reitero o despacho de REF 20.

 Aguardar decurso de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50545 Nr: 2813-81.2017.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CARLA MENDES VASCONCELOS DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:OAB/MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REF 20: Intime-se conforme requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39993 Nr: 140-52.2016.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcus Vinicius Alves do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:OAB/RS 34607, Volnei Copetti - OAB:OAB/RS 58.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACQUELINE CAVALCANTE 

MARQUES - OAB:MT/11.784

 Vistos.

Ciência às partes a respeito do retorno dos autos.

Aguarde-se o prazo de 30 dias para eventual requerimento de 

cumprimento de sentença.

Nada sendo requerido, ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45183 Nr: 73-53.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diozellia Gomes de Sousa de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Ante o pedido de benefício assistencial pela parte autora, determino a 

realização de estudo socioeconômico em sua residência.

 Deverá a equipe multidisciplinar deste Juízo proceder à realização de 

estudo socioeconômico, devendo juntar o laudo aos autos no prazo 

máximo de 20 (vinte) dias.

 Após, intimem-se as partes para manifestação no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Abra-se vista ao Ministério Público para manifestação.

 Por fim, tornem conclusos para deliberações.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40733 Nr: 417-68.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Correia de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Ante o pedido de benefício assistencial pela parte autora, determino a 

realização de estudo socioeconômico em sua residência.

 Deverá a equipe multidisciplinar deste Juízo proceder à realização de 

estudo socioeconômico, devendo juntar o laudo aos autos no prazo 

máximo de 20 (vinte) dias.

 Após, intimem-se as partes para manifestação no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Abra-se vista ao Ministério Público para manifestação.

 Por fim, tornem conclusos para deliberações.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46512 Nr: 821-85.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Aparecida de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Ante o pedido de benefício assistencial pela parte autora, determino a 

realização de estudo socioeconômico em sua residência.

 Deverá a equipe multidisciplinar deste Juízo proceder à realização de 

estudo socioeconômico, devendo juntar o laudo aos autos no prazo 

máximo de 20 (vinte) dias.

 Após, intimem-se as partes para manifestação no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Abra-se vista ao Ministério Público para manifestação.

 Por fim, tornem conclusos para deliberações.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36904 Nr: 396-29.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delzuita Arruda da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Ante o pedido de benefício assistencial pela parte autora, determino a 

realização de estudo socioeconômico em sua residência.

 Deverá a equipe multidisciplinar deste Juízo proceder à realização de 

estudo socioeconômico, devendo juntar o laudo aos autos no prazo 

máximo de 20 (vinte) dias.

 Após, intimem-se as partes para manifestação no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Abra-se vista ao Ministério Público para manifestação.

 Por fim, tornem conclusos para deliberações.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito
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 Cod. Proc.: 36847 Nr: 369-46.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIO LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA KAROLLYNE FERREIRA 

DOS SANTOS PRADO - OAB:42199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Ante o pedido de benefício assistencial pela parte autora, determino a 

realização de estudo socioeconômico em sua residência.

 Deverá a equipe multidisciplinar deste Juízo proceder à realização de 

estudo socioeconômico, devendo juntar o laudo aos autos no prazo 

máximo de 20 (vinte) dias.

 Após, intimem-se as partes para manifestação no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Abra-se vista ao Ministério Público para manifestação.

 Por fim, tornem conclusos para deliberações.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45661 Nr: 375-82.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Guilherme Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA RAMOS CAIADO DE 

ANDRADE - OAB:42192, Gustavo Antõnio Heráclio do Rêgo Cabrla 

Filho - OAB:, Gustavo Antônio Heráclito do Rêgo Cabral Filho - 

OAB:28284 OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Chamo o feito à ordem.

 Analisados os autos, observo que foi realizada perícia médica, ocasião 

em que as partes se manifestaram acerca do laudo pericial.

 O INSS requereu seja intimado o perito a fim de responder aos quesitos 

apresentados quando da apresentação da contestação pela autarquia ré.

 Desta forma, defiro o pedido do INSS. Intime-se o perito para que 

responda aos referidos quesitos, devendo juntar o laudo no prazo máximo 

de 20 (vinte) dias.

 Após, intimem-se as partes para manifestação no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Por fim, tornem conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44375 Nr: 1958-39.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDIANE ALVES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DE MORAIS PINTO 

JÚNIOR - OAB:3652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Ante o pedido de benefício assistencial pela parte autora, determino a 

realização de estudo socioeconômico em sua residência.

 Deverá a equipe multidisciplinar deste Juízo proceder à realização de 

estudo socioeconômico, devendo juntar o laudo aos autos no prazo 

máximo de 20 (vinte) dias.

 Após, intimem-se as partes para manifestação no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Abra-se vista ao Ministério Público para manifestação.

 Por fim, tornem conclusos para deliberações.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42475 Nr: 1097-53.2016.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS GERSON CHRISTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 66 da Lei 4.728/65 e no DL nº 

911/69, julgo procedente o pedido, declarando RESCINDIDO O CONTRATO 

E CONSOLIDANDO NAS MÃOS DA PARTE AUTORA O DOMÍNIO E A 

POSSE, plenos e exclusivos do bem, cuja apreensão liminar torno 

definitiva. Convalido a venda pela autora, na forma do artigo 3º, § 5º, do 

Decreto Lei nº 911/69. Cumpra-se o disposto no artigo 2º, do Decreto Lei 

nº 911/69 (devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu 

crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo 

apurado, se houver, com a devida prestação de contas). Condeno a parte 

ré ao pagamento das custas do processo, despesas processuais e 

honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez-por-cento) do 

valor do débito. As verbas da condenação serão corrigidas 

monetariamente, segundo o INPC.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38863 Nr: 1288-35.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio dos Reis Fonseca Dorta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte 

requerida a conceder a parte requerente o benefício previdenciário de 

AUXÍLIO-DOENÇA, no valor de 91% do salário de contribuição por mês, 

inclusive 13.º, a contar da data do indeferimento do requerimento 

administrativo e pelo prazo de 06 (seis) meses a contar desta sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47919 Nr: 1566-65.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massu Dias da LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado, com espeque no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil.Em razão da sucumbência, condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), em atenção ao disposto no 

art. 85, do CPC. Saliento que tais valores somente serão exigíveis na 

hipótese do art. 98, § 3.º, do CPC.Transitada em julgado, ao arquivo com 

as anotações de praxe.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40516 Nr: 332-82.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldaira Cavalcante da Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado, com espeque no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil.Em razão da sucumbência, condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), em atenção ao disposto no 

art. 85, do CPC. Saliento que tais valores somente serão exigíveis na 

hipótese do art. 98, § 3.º, do CPC.Transitada em julgado, ao arquivo com 

as anotações de praxe.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38298 Nr: 1020-78.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicera Francisca Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERREIRA - 

OAB:100709 , Moises Ferreira Junior - OAB:OAB-GO 46.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado, com espeque no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil.Em razão da sucumbência, condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

os quais fixo em R$ 1000.00 (um mil reais), em atenção ao disposto no 

art.85, do CPC. Saliento que tais valores somente serão exigíveis na 

hipótese do art. 98, § 3.º, do CPC.Transitada em julgado, ao arquivo com 

as anotações de praxe.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36365 Nr: 134-79.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON MENDES JACINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERREIRA - 

OAB:100709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado, com espeque no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil.Em razão da sucumbência, condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), em atenção ao disposto no 

art.85, do CPC. Saliento que tais valores somente serão exigíveis na 

hipótese do art. 98, § 3.º, do CPC.Transitada em julgado, ao arquivo com 

as anotações de praxe.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38301 Nr: 1021-63.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deusimar Bezerra Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERREIRA - 

OAB:100709 , Moises Ferreira Junior - OAB:OAB-GO 46.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo 

o processo.Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), em atenção ao disposto no art. 85, do 

CPC. Saliento que tais valores somente serão exigíveis na hipótese do art. 

98, § 3.º, do CPC.Transitada em julgado, ao arquivo com as anotações de 

praxe.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41999 Nr: 881-92.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Narciso Sorezina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado, com espeque no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil.Em razão da sucumbência, condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), em atenção ao disposto no 

art. 85, do CPC. Saliento que tais valores somente serão exigíveis na 

hipótese do art. 98, § 3.º, do CPC.Transitada em julgado, ao arquivo com 

as anotações de praxe.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41318 Nr: 638-51.2016.811.0079

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ERIKSEN FERREIRA - 

OAB:19517/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O juiz nomeará curador especial ao réu revel citado por edital, enquanto 

não for constituído advogado.

Em regra, a curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos 

termos da lei.

Assim, remetam-se os autos à Defensoria Pública para apresentar 

manifestação pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42404 Nr: 1059-41.2016.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME DOBRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Secretaria: Atualizar e cadastrar advogados.

Os sistemas privativos e disponíveis ao Juízo se justificam para 

incluir/retirar restrições ou constrições judiciais, não para pesquisar a 

existência de bens ou endereços em nome da parte ré. Ainda, ressalto 

que a parte autora não pode impor ao Poder Judiciário o encargo de 

diligenciar na busca de bens passíveis de satisfazer o crédito cobrado ou 

o paradeiro da parte ré, mormente quando não comprova nos autos a sua 

concreta impossibilidade, incumbindo ao Estado-Juiz tomar partido na lide, 

independentemente de qualquer interesse público.

 A propósito, diante de todos os meios privados à disposição, não se 

afigura justificável que a instituição financeira, com vultosos recursos, 

alegue qualquer hipossuficiência na efetivação de diligências ordinárias no 

curso da lide, facultando-se a própria suspensão do feito ou 

peticionamento pertinente à legislação disponível.

Diante do exposto, indefiro os pedidos, concedendo o prazo de 30 dias 

para pertinente impulsionamento.

Com o decurso do prazo, conclusos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52629 Nr: 3769-97.2017.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira s/a Credito Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENOR PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A, Sociedade de Advogados PASQUALI PARISE E 

GASPARINI JUNIOR - OAB:SP 4.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Foi determinada a emenda da petição inicial para corrigir o valor da causa 

atribuído, bem como para que se proceda ao recolhimento das custas 

pendentes, conforme decisão proferida pela Juíza antecessora, nos 

termos do andamento de REF 4.

O prazo decorreu in albis, razão pela qual o feito foi extinto, sem 

resolução de mérito.

Em seguida, apela a parte autora, requerendo a retração do Juízo, 

alegando que recolheu as custas pendentes em 16 de fevereiro de 2018 

(data em que foi proferida a sentença).

Alega a observância da cooperação, boa fé processual, bem como outros 

princípios norteadores do Processo Civil.

Mas junta comprovante de recolhimento das custas com data de 26 de 

fevereiro de 2018 (e não 16 de fevereiro de 2018).

Também, não emenda a inicial atribuindo o valor adequado à causa.

Dito isto, devolvo (em razão de economia processual) o prazo de emenda 

para que a parte finalmente apresente o valor da causa adequado.

Aguarde-se.

Com a vinda, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43959 Nr: 1749-70.2016.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUZA E PEREIRA REZENDE LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de conversão da ação de busca e apreensão para 

execução por quantia certa.

 Anote-se a conversão na capa dos autos, registros e cartório 

distribuidor.

1. Cite(m)-se o(a)(s) executado(a)(s) para, no prazo de três (03) dias, 

efetuar (em) o pagamento da dívida (art. 829 do Novo CPC).

2. Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do(a)(s) executado(a)(s).

3. Fixo os honorários do advogado do exequente no importe de dez por 

cento sobre o valor da causa, a serem pagos pelo executado.

4. Se o oficial de justiça não encontrar o(a)(s) executado(a)(s), 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

5. Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça 

procurará o(a)(s) executado(a)(s) 2 (duas) vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido.

6. Incumbe ao(s) exequente(s) o requerimento de citação por edital, uma 

vez frustradas a pessoal e a com hora certa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39658 Nr: 1671-13.2015.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Horta Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:MT 12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos.

Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro e anote-se na 

capa dos autos que o presente feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, regularizando os polos da demanda.

Na forma do artigo 513 §2º, intime-se o executado para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, pague o valor atualizado do crédito (honorários 

advocatícios), acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de advogado de dez por cento.

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juízo.

Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo 

do art. 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38662 Nr: 1210-41.2015.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. Vargas Lemes EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro e anote-se na 

capa dos autos que o presente feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, regularizando os polos da demanda.

Na forma do artigo 513 §2º, intime-se o executado para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, pague o valor atualizado do crédito (honorários 

advocatícios), acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de advogado de dez por cento.

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juízo.

Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo 

do art. 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38663 Nr: 1211-26.2015.811.0079
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. Vargas Lemes EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de conversão da ação de busca e apreensão para 

execução por quantia certa.

 Anote-se a conversão na capa dos autos, registros e cartório 

distribuidor.

1. Cite(m)-se o(a)(s) executado(a)(s) para, no prazo de três (03) dias, 

efetuar (em) o pagamento da dívida (art. 829 do Novo CPC).

2. Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do(a)(s) executado(a)(s).

3. Fixo os honorários do advogado do exequente no importe de dez por 

cento sobre o valor da causa, a serem pagos pelo executado.

4. Se o oficial de justiça não encontrar o(a)(s) executado(a)(s), 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

5. Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça 

procurará o(a)(s) executado(a)(s) 2 (duas) vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido.

6. Incumbe ao(s) exequente(s) o requerimento de citação por edital, uma 

vez frustradas a pessoal e a com hora certa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42904 Nr: 1307-07.2016.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUZA E PEREIRA REZENDE LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de conversão da ação de busca e apreensão para 

execução por quantia certa.

 Anote-se a conversão na capa dos autos, registros e cartório 

distribuidor.

1. Cite(m)-se o(a)(s) executado(a)(s) para, no prazo de três (03) dias, 

efetuar (em) o pagamento da dívida (art. 829 do Novo CPC).

2. Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do(a)(s) executado(a)(s).

3. Fixo os honorários do advogado do exequente no importe de dez por 

cento sobre o valor da causa, a serem pagos pelo executado.

4. Se o oficial de justiça não encontrar o(a)(s) executado(a)(s), 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

5. Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça 

procurará o(a)(s) executado(a)(s) 2 (duas) vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido.

6. Incumbe ao(s) exequente(s) o requerimento de citação por edital, uma 

vez frustradas a pessoal e a com hora certa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45830 Nr: 468-45.2017.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARAFIM RESPLANDE DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Secretaria: Atualizar e cadastrar advogados.

Os sistemas privativos e disponíveis ao Juízo se justificam para 

incluir/retirar restrições ou constrições judiciais, não para pesquisar a 

existência de bens ou endereços em nome da parte ré. Ainda, ressalto 

que a parte autora não pode impor ao Poder Judiciário o encargo de 

diligenciar na busca de bens passíveis de satisfazer o crédito cobrado ou 

o paradeiro da parte ré, mormente quando não comprova nos autos a sua 

concreta impossibilidade, incumbindo ao Estado-Juiz tomar partido na lide, 

independentemente de qualquer interesse público.

 A propósito, diante de todos os meios privados à disposição, não se 

afigura justificável que a instituição financeira, com vultosos recursos, 

alegue qualquer hipossuficiência na efetivação de diligências ordinárias no 

curso da lide, facultando-se a própria suspensão do feito ou 

peticionamento pertinente à legislação disponível.

Diante do exposto, indefiro os pedidos, concedendo o prazo de 30 dias 

para pertinente impulsionamento.

Com o decurso do prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45385 Nr: 203-43.2017.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMULO VINICIUS DE AMORIM ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Na espécie, verifico que A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO FOI 

ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR, de modo que a mora não está 

devidamente comprovada, o que impede a concessão do pedido liminar, a 

teor do que dispõe o art. 3º do DL 911/69.

Sem prejuízo, concedo o prazo de 30 dias para que a parte autora 

diligencie.

Com o decurso, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36855 Nr: 374-68.2015.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENESIO DE FREITAS ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REF 28: Esclareça o autor se deseja apresentar cumprimento de sentença 

(em face do acordo entabulado) ou o prosseguimento da busca e 

apreensão, visto que a homologação do acordo somente suspendeu o 

feito, facultando-se seu regular prosseguimento.

Aguarde-se o prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45187 Nr: 74-38.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Naira Batista de Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos. Indefiro o pedido da parte autora para realização de nova perícia 

médica. Explico.No que tange à incapacidade laborativa, ressalta-se ser 

desnecessária a realização de nova perícia, em razão do laudo pericial 

constante nos autos ter sido elaborado por profissional equidistante dos 

interesses das partes, o qual demonstrou de forma clara e precisa o atual 

estado físico do requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41797 Nr: 808-23.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTONIA JARDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para se manifestar sobre a juntada do mandado de intimação de Intimação 

em 14/04/2018 ref/fls. 47.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50432 Nr: 2764-40.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romário Feitosa Ferreira, Eloi Neto Vieira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:6883-A, Deusiano Ferreira dos Santos - OAB:OAB/MT 

6883-A

 Vistos.

ROMÁRIO FEITOSA FERREIRA, devidamente qualificado, pleiteou o QUINTO 

pedido de revogação da prisão preventiva, aduzindo a ausência dos 

requisitos legais.

 Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do 

pleito, em razão da necessidade da garantia da ordem pública, e também 

para assegurar a aplicação da lei penal.

É a síntese do quanto basta. Fundamento.

De fato, assim como mencionado nas decisões anteriores, não houve 

qualquer alteração fática em relação à decisão que decretou a prisão do 

Acusado, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido, mantendo a decisão que 

decretou sua prisão preventiva.

 Assim, EXPEÇA-SE o necessário para a realização da audiência na data 

já designada, devendo a Secretaria se atentar quais testemunhas ainda 

faltam para serem ouvidas e também para a intimação do corréu Elói.

Expeçam-se as comunicações necessárias, inclusive para a escolta do 

Acusado.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44576 Nr: 1160-28.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kelvin Honório Bergamin Cota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): KELVIN HONÓRIO BERGAMIN COTA, 

Cpf: 94823006291, Rg: 5780657, Filiação: Rita de Cássia Bergamin e 

Manoel Laire Vieira Cota, data de nascimento: 19/08/1986, brasileiro(a), 

natural de Altamira-PA, solteiro(a), vendedor, Telefone (65)99644-2423. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Citação do réu para responder a presente ação no prazo de 10 

(dez), dias.

Despacho/Decisão: Processo n.º 1160-28.2017.811.0052 – Código: 

44576Vistos em correição.Defiro “in totum” a cota Ministerial de ref. 16, 

pelo que DETERMINO a CITAÇÃO POR EDITAL do acusado KELVIN 

HONÓRIO BERGAMIN COTA, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 361 do Código de Processo Penal, considerando que houve 

várias tentativas de citação (ref. 11 e ref. 19), sem sucesso.Transcorrido 

“in albis” o prazo, dê-se VISTA ao Ministério Público para pugnar o que 

entender de direito.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Delmar Zanol, digitei.

Rio Branco, 10 de maio de 2018

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juiz(a) Substituto(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39332 Nr: 508-45.2016.811.0052

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Oliveira Bernardino Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Casa Lotérica de Salto do Céu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente a efetuar o pagamento da 

complementação da diligência do Sr. Oficial de Justiça, em virtude de 

tratar-se de três diligência a serem cumpridas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13754 Nr: 416-43.2011.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 Vistos em correição.

Com a devida citação do réu (fls. 133/134), INTIME-SE o douto causídico 

constituído (fls. 105) para oferecimento da resposta à acusação, NO 

PRAZO DE 10 DIAS, nos moldes do art. 396 e 396-A do CPP.

Após, voltem os autos CONCLUSOS, para eventual absolvição sumária ou 

designação de audiência de instrução e julgamento, conforme literalidade 

dos arts. 397 e 399 do CPP.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38108 Nr: 1195-56.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dionata Junior da Silva Souza, Maria Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT - 

11.283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 367-60.2015.811.0052 – Código: 38108

DESPACHO

Vistos em correição.

Determino:

1- Intime-se o perito para que junte ao feito o respectivo laudo da perícia.

2- Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para que se manifestem 

quanto a ele, bem como quanto ao estudo psicossocial (ref. 44).
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Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 364 Nr: 69-93.2000.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Mirian de Oliveira Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Lopes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Vistos em correição.

Tendo em vista o decurso de grande lapso temporal desde a 

apresentação dos cáluculos de fls. 430/433, elaborados em 07.02.2017, 

remetam-se os autos à contadoria para a atualização do crédito 

exequendo.

Após, com urgência, remetam-se os autos conclusos para análise 

conjunta dos demais pedidos formulados nos cumprimentos de sentença 

apensos (códigos 364 e 10431).

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 8129 Nr: 249-65.2007.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Marta Novaes Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:MT - 

11.574, Giuseppe Zampieri - OAB:MT - 10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE a parte autora para, no PRAZO DE 15 (QUINE) DIAS, se 

manifeste acerca do conteúdo da impugnação apresentada às fls. 

216/2016.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13582 Nr: 244-04.2011.811.0052

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rivaldo Leite da Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio de Pádua Jued Moyses

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:MT - 11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

De início, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça nos termos do art. 98, 

do CPC, tendo em vista a presunção estabelecida no art. 99, §3º, do 

mesmo Diploma Processual.

INTIME-SE o autor para, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se manifestar 

quanto ao teor do estudo cadastral realizado pelo Instituto de Terras de 

Mato Grosso, juntado às fls. 81/82 e 92/93. Tendo em vista o decurso de 

grande lapso temporal desde a propositura da ação, INTIME-SE o autor 

para, NO MESMO PRAZO, juntar aos autos a matrícula atualizada do 

imóvel, cadeia dominial e a indicação dos confinantes, conforme teor do 

provimento 09/2017-CGJ-TJMT, sob pena de indeferimento da petição 

inicial e extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 

321, c/c 330, IV, do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33528 Nr: 486-55.2014.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanei Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DOS 

SANTOS JUNIOR - OAB:MT - 21786-O

 Assim, NOMEIO, como defensor dativo, o Dr. CARLOS ROBERTO DOS 

SANTOS JÚNIOR, OAB/MT n. 21.786/O, para que atue como advogado 

nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da 

OAB/MT – fev 2018, considerando que é dever do Estado, prestar 

assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos 

do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11263 Nr: 585-98.2009.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erlian Rosa Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO 

PUNITIVA ESTATAL em desfavor da parte ré ERLIAN ROSA QUEIROZ já 

qualificada nos autos, para o CONDENAR pela prática dos crimes 

previstos nos artigos 155, caput, e 171, caput, ambos do Código Penal. 

FIXO A PENA FINAL EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) 

DIAS-MULTA.DO CONCURSO MATERIAL Em sendo aplicável in casu a 

regra disciplinada no artigo 69 do Código Penal (CONCURSO MATERIAL DE 

CONDUTAS), fica a ré definitivamente condenada pelas penas referentes 

ao (1º fato) Furto (1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa) e ao (2º 

Fato) (1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa) à PENA TOTAL DE 02 

(DOIS) ANOS DE RECLUSAO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA.DO REGIME 

INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENATendo em vista que trata-se de ré 

reincidente, a pena será cumprida em REGIME INICIALMENTE 

SEMIABERTO.DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADEConcedo à 

condenada o direito de decorrer em liberdade, visto que, uma vez que já 

está solta, não há alteração fática que autorize sua prisão.DA 

SUBSTITUIÇÃO DA PENA Deixo de conceder o benefício da substituição 

da pena por tratar-se de ré reincidenteTRANSITADA EM JULGADO a 

sentença para as partes, DETERMINO as seguintes providências:I-) 

EXTRAIA-SE guia de execução definitiva. II-) OFICIE-SE ao Tribunal 

Regional Eleitoral, para o fim da suspensão dos direitos políticos.III-) 

COMUNIQUE-SE ao cartório distribuidor.IV-) OFICIE-SE ao Instituto Nacional 

e Estadual de Identificação.V-) INTIME-SE a ré para que, no prazo de 10 

(dez) dias, efetue o pagamento da multa.VI-) TRASLADE-SE cópia desta 

sentença para os autos de código 43185.Após o cumprimento de todas as 

determinações constantes da presente sentença (mormente a expedição 

de guias de execução definitiva), devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30556 Nr: 404-92.2012.811.0052

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Maria da Silva Vieira, Edilson Vieira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando manifestação do Ministério Público às fls.44 oportunize-se 

os Requerentes a manifestar nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que for de direito, sob pena de extinção do processo.

 Após, com ou sem manifestação, certifique-se e DÊ-SE VISTA ao 

Ministério Público e voltem-me CONCLUSOS.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 14282 Nr: 944-77.2011.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorali Pinheiro de Queiroz
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Barroso Viaro - 

OAB:14138

 Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO 

PUNITIVA ESTATAL em desfavor da parte ré JORALI PINHEIRO DE 

QUEIROZ já qualificado nos autos, para o CONDENAR pela prática do 

crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03. 

RESOLVO O MÉRITO e JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA 

ESTATAL em desfavor da parte ré JORALI PINHEIRO DE QUEIROZ já 

qualificado nos autos, para o CONDENAR pela prática do crime previsto no 

art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03.FIXO A PENA FINAL 

EM 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.DO DIREITO DE 

RECORRER EM LIBERDADE.DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA Presentes os 

requisitos objetivos e subjetivos descritos no artigo 44 do Código Penal, e 

valendo-se da regra disposta no § 2º, primeira parte, do citado artigo, 

SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por um pena restritiva de direito, 

consistente em prestação de serviço à comunidade, a ser especificada 

pelo juízo da execução.CIENTIFIQUE-SE o MINISTÉRIO PÚBLICO – CPP, art. 

390 -, em havendo, intime o querelante ou o assistente – CPP, art. 391 -, 

fazendo a intimação da parte ré e a defesa técnica na forma do CPP, art. 

392, I a VI e §§; CNGC, art. 1.420 e ss. e art. 1.692 e ss.TRANSITADA EM 

JULGADO a sentença para as partes, DETERMINO as seguintes 

providências:I-) EXTRAIA-SE guia de execução definitiva. II-) OFICIE-SE ao 

Tribunal Regional Eleitoral, para o fim da suspensão dos direitos 

políticos.III-) COMUNIQUE-SE ao cartório distribuidor.IV-) OFICIE-SE ao 

Instituto Nacional e Estadual de Identificação.V-) INTIME-SE o réu para, no 

prazo de 10 (dez) dias, efetue o pagamento da multa.VI-) ECAMINHEM-SE 

os objetos descritos no item “1” do Termo de Exibição e Apreensão ao 

Exército. Após o cumprimento de todas as determinações constantes da 

presente sentença (mormente a expedição de guias de execução 

definitiva), devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE o presente, mediante 

as baixas e cautelas de praxe.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 8572 Nr: 644-57.2007.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Antônio Carlos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo exposto, CONHEÇO a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e a JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para alterar a aplicação dos juros 

moratórios.Tendo em vista que houve necessidade da apresentação de 

impugnação para discussão da matéria, CONDENO a parte 

exequente/impugnada ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 

10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, do CPC/2015). 

Não obstante, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015.1)À 

Contadoria deste juízo para proceder novo cálculo, para excluir dos 

cálculos apresentados pela parte exequente, as parcelas referentes à 

gratificação natalina (13º salário):a)Dos cálculos de fls. 198, excluir as 

parcelas referentes à 13/2007 e 13/2008;b)Dos cálculos apresentados às 

fls. 200/201 (base de cálculo para fins de honorários), excluir as parcelas 

referentes à 13/2007, 13/2008, 13/2009, 13/2010, 13/2011 (gratificações 

natalinas), bem como as parcelas 09/2012, 10/2012 e 11/2012, pois 

posteriores à data da sentença.2)Procedido o cálculo, INTIMEM-SE as 

partes para ciência da decisão e dos Cálculos;3)Transitada em julgado 

esta decisão, EXPEÇA-SE, atentando-se ao valor indicado NOS 

CÁLCULOS DA CONTADORIA, por intermédio do presidente do tribunal 

competente, precatório em favor da parte exequente, observando-se o 

disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 535, § 3º, I, 

CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, expeça-se a 

RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado 

para o processo para proceder o pagamento de obrigação, NO PRAZO DE 

2 (DOIS) MESES contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente (artigo 

535, § 3ª, II, CPC/2015).4)Após, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo;P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 247 Nr: 221-78.1999.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José Cordeiro Barroso, Diva Roberto Barroso, Manuel 

Jorge Ribeiro, Osmar Antunes de Oliveira, Creusa Maria Cáceres Ribeiro, 

Joaquim Castrillon, Ana Maria S. Castrillon, Alverino Silveira Tavares, 

Oscar Serrou Camy Filho, Márcia Serrou Camy, José Brito de Souza 

Junior, Amador Ataide Gonçalves Tut, Leda Maria Antunes Gonçalves, 

Nelson da Cunha Cintra, Antonio Henrique Leite, Elza Deluque Leite, Neusa 

Taques Castro Cintra, Almiro Martins Freire

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Felipe Martins Pereira, Rui Almeida de 

Souza, Márcia Regina Maciel Soukef Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Dan - OAB:3565-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claúdio Palma Dias - 

OAB:MT-3523-A

 Vistos em correição.

Conforme se depreende dos autos, o advogado Dr. Antônio Dan é o 

representante da parte exequente, sendo o único patrono cadastrado (na 

capa dos autos e no sistema processual) para exercer tal mister.

 Todavia, em 23.04.2010, às fls. 1522 e seguintes, foi protocolizada 

petição assinada pela Dra. Caroline de Oliveira Silva (constando na peça 

também o nome do advogado Dr. Cleiton Turbino Silva).

Tal situação causou surpresa ao patrono Dr. Antônio Dan que, às fls. 

1532/1534, peticionou aos autos pleiteando o indeferimento da pretensão 

formulada pela advogada Caroline de Oliveira Silva, requerendo ainda a 

comunicação à Comissão de Ética da OAB, em virtude de suposta violação 

da regra que impede o advogado de aceitar procuração de quem já tenha 

patrono constituído.

Em continuidade, foi proferido despacho (fl. 1574) determinando o 

desentranhamento da petição assinada pela Dra. Caroline de Oliveira Silva 

(juntada às fls. fls. 1522/1529), em virtude da não apresentação de 

procuração.

Assim, todos os demais atos processuais foram promovidos pelo 

advogado Dr. Antônio Dan, que continuou a exercer exclusivamente a 

representação do polo exequente.

Entretanto, após intimação pessoal da parte exequente (determinada no 

despacho de fl. 1915), novamente, comparece aos autos o advogado Dr. 

Cleiton Turbino Silva, por meio da petição juntada à fl. 1936, contudo, sem 

juntar aos autos o correspondente instrumento de mandato.

Assim, DETERMINO a intimação do advogado Dr. Cleiton Turbino Silva para 

que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, junte aos autos a procuração 

ou substabelecimento, regularizando a representação processual do polo 

exequente, sob pena de desconsideração e, consequente, 

desentranhamento da petição de fl. 1936.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11369 Nr: 676-91.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Nair Batista de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:MT - 

10.603, Neula de Fátima Miranda - OAB:MT - 6.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danila Alves dos Santos - 

OAB:Matric 1493858

 Vistos em correição.

Trata-se de Impugnação oposta pelo INSS em relação ao início do 

cumprimento de sentença, apontado excesso de execução alegando que 

a parte exequente se equivocou quanto a Data de Início do Benefício – DIB 

e Data do Início do Pagamento - DIP.

Intimada a parte exequente para se manifestar, esta discordou, uma vez 

que há acórdão em ação rescisória reconhecendo a existência de pedido 

administrativo e fixando a data do DIB em 12/12/2007.

É o relato do necessário.

Verifica-se que a parte executada, ora impugnante, não observou o 

Acórdão de fls. 108/109, que fixou como DIB a data do requerimento 

administrativo, isto é, 12/12/2007.
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Ademais, verifico que no cálculo da parte exequente a parcela final consta 

como 06/11/2009, bem anterior à data informada de 08/10/2010, como data 

de início do pagamento.

Portanto, não há que se falar em excesso de execução.

Por todo exposto, CONHEÇO a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e a JULGO IMPROCEDENTE, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, para HOMOLOGAR os cálculos 

apresentados pela parte exequente, conforme cálculo apresentado às fls. 

118, que ficam fazendo parte integrante desta decisão.

CONDENO a impugnante ao pagamento dos honorários advocatícios, 

FIXANDO-OS em 10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, 

do CPC).

 Transitada em julgado EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente do 

tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 

535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, 

expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para proceder o pagamento de 

obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015).

P. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32112 Nr: 572-60.2013.811.0052

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não 

Padronizados PCG-Brasil Multic

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagson Targa Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:OAB/MT 13.245-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isis Alves Pacheco - 

OAB:24821/MT

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerida para se manifestar nos autos, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39560 Nr: 602-90.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orgélio Elias de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 Vistos em correição.

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 04 DE SETEMBRO DE 

2018 ÀS 15H00MIN, devendo as partes serem intimadas nos termos da 

última decisão exarada.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33583 Nr: 529-89.2014.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurisio Alves de Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO 

PUNITIVA ESTATAL em desfavor da parte ré MAURISIO ALVES DE 

AZEVEDO já qualificado nos autos, para o CONDENAR pela prática do 

crime previsto no art. 180 do Código Penal.Isso posto, RESOLVO O 

MÉRITO e JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL em 

desfavor da parte ré MAURISIO ALVES DE AZEVEDO já qualificado nos 

autos, para o CONDENAR pela prática do crime previsto no art. 180 do 

Código Penal.FIXO A PENA FINAL 01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE 

RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA. A SER CUMPRIDA EM REGIME 

INICIALMENTE FECHADO, UMA VEZ QUE TRATA-SE DE RÉU REINCIDENTE 

E EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO.DO REGIME INICIAL DE 

CUMPRIMENTO DA PENAA pena deverá ser cumprida em REGIME 

INICIALMENTE SEMIABERTO, uma vez que trata-se de réu reincidente. DO 

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADEConcedo ao réu o direito de 

recorrer em liberdade..EXPEÇA-SE mandado de prisão com seu devido 

registro no Banco Nacional de Mandados.CIENTIFIQUE-SE o MINISTÉRIO 

PÚBLICO – CPP, art. 390 -, em havendo, intime o querelante ou o 

assistente – CPP, art. 391 -, fazendo a intimação da parte ré e a defesa 

técnica na forma do CPP, art. 392, I a VI e §§; CNGC, art. 1.420 e ss. e art. 

1.692 e ss.TRANSITADA EM JULGADO a sentença para as partes, 

DETERMINO as seguintes providências:I-) EXTRAIA-SE guia de execução 

definitiva. II-) OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, para o fim da 

suspensão dos direitos políticos.III-) COMUNIQUE-SE ao cartório 

distribuidor.IV-) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de 

Identificação.V-) INTIME-SE o réu para, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o 

pagamento da multa.Após o cumprimento de todas as determinações 

constantes da presente sentença (mormente a expedição de guias de 

execução definitiva), devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE o presente, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12512 Nr: 350-97.2010.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Benedita Aparecida Delfino Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT - 

11.283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo exposto, CONHEÇO a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e a JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para alterar a aplicação dos juros 

moratórios.1)À Secretaria da Vara para oficiar a Autarquia, ora 

executada, para implantação do benefício de pensão por morte, remetendo 

todos os documentos necessários para a implementação do 

benefício.2)Após, à Contadoria deste juízo para proceder novo cálculo, 

aplicando:a)Juros moratórios: índice de remuneração oficial da caderneta 

de poupança, uma vez que os débitos são posteriores à 01/07/2009 

(aplica-se os juros moratórios estabelecidos no art. 1º-F da Lei 9.494/97, 

com a redação da Lei 11.960/2009);b)DIB: 26/03/2010;c)DIP: considerar a 

data de 27/09/2017, (data em que a executada informa ainda não ter 

implantado o benefício, conforme fls. 138-v). 3)Procedido o cálculo, 

INTIMEM-SE as partes para ciência da decisão e dos Cálculos;4)Transitada 

em julgado esta decisão, EXPEÇA-SE, atentando-se ao valor indicado NOS 

CÁLCULOS DA CONTADORIA, por intermédio do presidente do tribunal 

competente, precatório em favor da parte exequente, observando-se o 

disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 535, § 3º, I, 

CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, expeça-se a 

RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado 

para o processo para proceder o pagamento de obrigação, NO PRAZO DE 

2 (DOIS) MESES contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente (artigo 

535, § 3ª, II, CPC/2015).5)Após, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo;P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49259 Nr: 3543-76.2017.811.0052

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ednaldo Ferreira Tiengo, ERICA PINTO PINHEIRO TIENGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juizo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 
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OAB:21378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto e o que mais dos autos consta, julgo procedente a presente 

ação, art. 487, III, “alínea b” do CPC, e o faço para Decretar o Divórcio do 

casal, extinguindo o vínculo matrimonial com a HOMOLOGAÇÃO do acordo 

nos termos postulados na inicial, onde ficou convencionado que a guarda 

do filho será compartilhada, com residência no lar materno, com alimentos 

a serem pagos pelo pai, no valor equivalente a 26,7% (vinte e seis vírgula 

sete por cento) do salário mínimo vigente, acrescido de 50% (cinquenta 

por cento) das despesas extraordinárias com o filho P.H.P.T., desde que, 

comprovado mediante recibo, se comprometendo ainda, a pagar enquanto 

o filho estiver na fase de amamentação, todo o leite necessário e fornecer 

01 pacote de fraldas descartável por mês.A mulher voltará a usar o nome 

de solteira, qual seja, ERICA PINTO PINHEIRO. Expeça-se mandado para 

averbação da sentença no Cartório de Registro competente, 

independentemente do trânsito em julgado, tendo em vista que se trata de 

pretensão requerimento consensual/conjunto. Sem custas, nos termos 

dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.Por sim, pelos trabalhos 

prestados nestes autos, ratifico os honorários anteriormente arbitrados, 

em consonância com a tabela vigente da OAB/MT (fev. 2018) no importe 

de 05 URHs, ou seja R$ 4.482,53 (quatro mil quatrocentos e oitenta e dois 

reais e cinquenta e três centavos), com expedição imediata de 

certidão.CIÊNCIA ao Ministério Público.INTIMEM-SE, expedindo o 

necessário. Após, arquive-se o processo, observando-se as 

formalidades legais, e, procedendo-se as anotações de praxe. P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 10431 Nr: 984-64.2008.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Mirian de Oliveira Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Lopes de Souza, José Lopes de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivo Pereira da Silva - 

OAB:1459-A, Marcel de Sá Pereira - OAB:12070/MT

 Vistos em correição.

Aguarde-se o cumprimento da decisão proferida no cumprimento de 

sentença em anexo (cód. 364) possibilitando a posterior análise conjunta 

das pretensões formuladas pela parte exequente.

Após, retornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35351 Nr: 160-61.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Antonio dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellen Barroso Viaro - OAB:14138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando a Resolução nº 232/2016, de 13/07/2016, do Conselho 

Nacional de Justiça, autoriza o magistrado a ultrapassar o limite fixado na 

tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada;

Considerando as peculiaridades regionais da Comarca em que há 

dificuldades de encontrar médico perito para atuar;

Considerando ainda que o valor fixado sequer foi dobrado.

INDEFIRO a impugnação da perícia de ref.: 62, uma vez que entendo 

razoável o valor fixado.

Ademais, verifico que foi agendada perícia para o dia 01.12.2017, 

contudo, até o presente momento, não foi juntado o referido laudo.

Pelo exposto, INTIME-SE o perito nomeado, para juntada do laudo, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de revogação da nomeação e 

comunicação ao Conselho Regional a que pertence, nos termos do que 

dispõe o artigo 468, II e § 1º, do CPC.

 CUMPRA-SE

 AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 14322 Nr: 984-59.2011.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Josefa Rosileide da Silva Francalino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:MT - 

11.574, Giuseppe Zampieri - OAB:MT - 10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

OAB:Procurador

 Por todo exposto, CONHEÇO a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e a JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, devendo ser remetido os 

presentes autos à contadoria do juízo para apresentação dos cálculos 

nos termos desta decisão.Tendo em vista que houve necessidade da 

apresentação de impugnação para discussão da matéria, CONDENO a 

parte exequente/impugnada ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 

10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, do CPC/2015). 

Não obstante, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015.1). Em 

se tratando de obrigação de pequeno valor, expeça-se a RPV e INTIME-SE 

à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo 

para proceder o pagamento de obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, 

CPC/2015).4)Após, arquive-se com as baixas e anotações de estilo;P. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32964 Nr: 1411-85.2013.811.0052

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ciderval Carvalho de Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Assim, comprovados os quatro elementos para a responsabilização do 

agente público, quais sejam, conduta, dano, nexo de causalidade e a culpa 

do requerido, JULGO PROCEDENTE o pedido constante na exordial, 

julgando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para:1.CONDENAR o requerido a 

restituir aos cofres do Município de Lambari D’Oeste/MT a importância de 

R$ 4.525,44 (doze mil e oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta 

centavos), referente ao dano causado ao Erário Público na compra da 

Unidade Móvel de Saúde (UMS), a ser corrigidas com juros (art. 398, CC e 

súmula 54, STJ) e correção monetária, pelo IPCA, com fundamento no art. 

10, VIII c/c o art. 12, II, ambos da Lei 8.429/92.2.Deixo de fixar honorário ao 

Defensor Dativo, conforme requerido à fl. 524, uma vez que o advogado 

não atuou na defesa do requerido.3.Tendo em vista que o requerido era 

assistido pela Defensoria Pública, NOMEIO o Dr. AMÓS MEDEIROS DOS 

SANTOS, OAB/MT N° 21.379, para intimação desta decisão. 4.Transitada 

em julgado a, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo.P.R.I.C.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30556 Nr: 404-92.2012.811.0052

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Maria da Silva Vieira, Edilson Vieira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando manifestação do Ministério Público às fls.44 oportunize-se 
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os Requerentes a manifestar nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que for de direito, sob pena de extinção do processo.

 Após, com ou sem manifestação, certifique-se e DÊ-SE VISTA ao 

Ministério Público e voltem-me CONCLUSOS.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 7296 Nr: 354-76.2006.811.0052

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizangela de Souza Castellan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antonio Geraldo Castellan, Ericon 

Flavio de Souza Castellan, Emerson de Souza Castellan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claúdio Palma Dias - 

OAB:MT-3523-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Da análise dos autos, constata-se que a Requerentes atribuiu à causa o 

valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), porém, é de se observar que, 

consoante jurisprudência majoritária, em sede de ações de 

inventário/arrolamento, o valor da causa deve ser aquele referente ao 

monte-mor, ou seja, o valor da totalidade dos bens sucessíveis, antes de 

deduzidos as despesas e encargos.

 Assim vejamos a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. VALOR DA CAUSA. 

RETIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. NOMEAÇÃO AO ENCARGO DE 

INVENTARIANTE. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE GRAU DE 

JURISDIÇÃO. 1. Em se tratando de inventário, o valor da causa deve 

contemplar o valor do patrimônio a ser transmitido. 2. A questão atinente à 

nomeação ao encargo de inventariante deverá ser definida na origem, sob 

pena de supressão de grau jurisdicional. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70065489163, Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, 

Julgado em 20/08/2015.

Contudo, verifico que foi dado o valor ao monte mor de R$ 420.293,14 

(quatrocentos e vinte mil duzentos e noventa e três reais e quatorze 

centavos) constantes nos autos, porém, nenhum comprovante foi juntado 

comprovando o pagamento do valor remanescente das custas.

Assim, INTIME-SE a requerente na pessoa de seu advogado para no prazo 

de 15 (quinze) dias proceder com o pagamento da diferença das custas 

judiciais remanescentes.

Após, voltem-me os autos CONCLUSOS para decisão/homologação.

Intime-se e Cumpra-se.

ÀS PRIVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38371 Nr: 50-28.2016.811.0052

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Micaele Figueredo Fraga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juizo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:MT - 22398/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Acolho a emenda da inicial e documentos à ref. 44 e DETERMINO:

1- Proceda-se com a retificação da Ação fazendo constar como Ação de 

Reconhecimento de Paternidade e Maternidade c/c Retificação de Registro 

Civil, bem como, sejam incluído no polo passivo da ação as pessoas 

indicadas à ref. 44, com suas devidas qualificações, junto ao Distribuidor.

2- Designe AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO de acordo com a pauta do 

conciliador, certificando-se nos autos.

3- Citem-se as partes Requeridas com antecedência mínima de 15 (quinze) 

dias da data designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para 

comparecer, portando os documentos pessoais, com a observância de 

que o mandado de citação deverá conter apenas os dados da audiência, 

desacompanhado de cópia da petição inicial, sendo assegurado o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC).

 4- Na audiência, as partes deverão estar acompanhadas de advogados 

ou de defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do 

art. 77, § 1º do CPC, a ausência injustificada das partes na audiência de 

conciliação ou mediação pode ser considerada como ato atentatório à 

dignidade da justiça.

5- Não havendo possibilidade de acordo/composição, conforme previsto 

no art. 697 do CPC, passará a contar, da data da audiência, o prazo de 15 

(quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, NCPC); e, se não 

contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pelo autor (artigo 344 do CPC).

 6- Intime-se a parte Autora, através de seu advogado.

7- Cientifique-se o Ministério Público.

 Às providências, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32216 Nr: 675-67.2013.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Severino de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ferrari Sobrinho, Gertrudes Tomazeli 

Ferrari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A

 Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE LOCUPLEMENTO proposta por GERALDO 

SEVERINO DE OLIVEIRA em desfavor de JOSÉ FERRARI SOBRINHO, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Às fl. 49, foi determinada sucessão processual do polo passivo fazendo 

constar o espólio de José Ferrari Sobrinho, representado pela 

inventariante Gertrudes Tomazeli Ferrari.

Devidamente citada, (fl. 54), requereu o deferimento da justiça gratuita e a 

nomeação do mesmo advogado que a representa em diversos processos, 

qual seja Dr. Carlos Roberto dos Santos.

É o breve relatório.

1) Diante disso, DEFIRO os BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, nos 

termos do art. 98 e ss do CPC/15.

2) NOMEIO para patrocinar os interesses de Gertrudes Tomazeli Ferrari na 

presente ação, o DR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS OAB/MT 5.701-A, 

atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – 

fev 2018, considerando que é dever do Estado, prestar assistência 

jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, 

LXXIV da Constituição Federal.

 3) Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

4) No mais, ao Sr. Gestor, retifique-se o polo passivo fazendo constar o 

espólio de José Ferrari Sobrinho, representada pela inventariante 

Gertrudes Tomazeli Ferrari (fl. 44v), adotando-se as anotações de praxe.

5) INTIME-SE, a requerida para apresentar contestação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31171 Nr: 1033-66.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MdJ, PFdJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cezar Buin Zumioti 

(Defensor Público) - OAB:MT- 0000, Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A, Ellen Barroso Viaro - OAB:14138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070/MT

 Vistos em correição.

1- Defiro juntada de procuração às fls.206/208, deferindo ainda à parte 

autora os benefícios da justiça gratuita.

2- Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 
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pagamento da quantia de R$ 6.902,78 (seis mil novecentos e dois reais e 

setenta e oito centavos), referente às 3 (três) últimas prestações 

alimentícias vencidas e não pagas, MAIS AS PARCELAS QUE SE 

VENCEREM NO CURSO DA EXECUÇÃO, ou provar que já o fez ou justificar 

a impossibilidade de efetuá-lo.

3- Caso não cumpra a determinação acima, será determinado o protesto 

do pronunciamento judicial exequendo, bem como, será decretada a prisão 

civil pelo prazo de um a três meses, nos termos dos § 1 º e seguintes do 

artigo 528 do Código de Processo Civil, aplicando-se, no que couber, o 

disposto no art. 517 do CPC/15 e Súmula 309 do STJ.

4- DETERMINO que proceda-se com a retificação do nome da Ação junto 

ao Distribuidor, inclusive na Autuação, fazendo constar como Execução 

de Alimentos.

5- Após, VISTA ao Ministério Público e, voltem-me CONCLUSOS.

6- INTIME-SE expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31796 Nr: 258-17.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Adriana Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:MT - 

11.574, Giuseppe Zampieri - OAB:MT - 10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo exposto, CONHEÇO a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e a JULGO PROCEDENTE, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, para HOMOLOGAR os cálculos 

apresentados pela parte executada, conforme cálculo apresentado às fls. 

176, que ficam fazendo parte integrante desta decisão. Tendo em vista 

que houve necessidade da apresentação de impugnação para discussão 

da matéria, CONDENO a parte exequente/impugnada ao pagamento das 

custas e demais despesas processuais, bem como em honorários 

advocatícios, FIXANDO-OS em 10% sobre o valor do excesso apontado 

(art. 85, §3º, I, do CPC/2015). Não obstante, por ser a parte beneficiária da 

justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão 

sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do 

CPC/2015.Transitada em julgado EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 

535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, 

expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para proceder o pagamento de 

obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015).P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52310 Nr: 1323-71.2018.811.0052

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SMB, FRLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelika Cunha Saibert - 

OAB:MT - 18038-O, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que há interesse de menor, e conforme determina o art. 

178, inciso II do CPC. DÊ-SE VISTAS dos autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO 

para manifestação.

Após, CONCLUSO para deliberação/homologação.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51928 Nr: 1134-93.2018.811.0052

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMdJ, GFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA - 

OAB:MT - 22398/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESIGNO audiência de entrevista com o interditando para o dia 

23/08/2018, às 13:30 horas (art. 751 do CPC).Cite-se e intime-se o 

Requerido para comparecer à audiência de entrevista (inspeção judicial 

preliminar), portando todos os seus documentos pessoais, cientificando-o 

de que passará a contar, da data da entrevista, o prazo de 15 (quinze) 

dias para impugnar o pedido (artigo 752 do CPC).Observe-se o Sr. Oficial 

de Justiça as disposições do artigo 245, § 1º, do CPC.Intime-se a 

Requerente, através de seu advogado, para comparecer a audiência com 

seus documentos pessoais.INTIME-SE a assistente social deste Juízo para 

que realize um estudo social na residência da curadora provisória, a fim 

de averiguar as reais condições em que se encontra o interditado, assim 

como verificar a possibilidade desta exercer a curatela, encaminhando 

relatório conclusivo a este Juízo no prazo máximo de 20 (vinte) 

dias.CIÊNCIA ao MINISTÉRIO PÚBLICO.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52317 Nr: 1326-26.2018.811.0052

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Município de Rio Branco/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo da Vara ùnica da Comarca de Rio Branco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DETERMINO que o requerente providencie a juntada dos documentos da 

vistoria que será realizada pelo Corpo de Bombeiros até as vésperas do 

referido evento.18. Antes da expedição do Alvará, seja verificado qual o 

verdadeiro nome do evento, vez que na inicial constou “ESPÓRIO 2018”, 

porém, consta no material de marketing “EXPORIO 2018”. 19. CIÊNCIA ao 

MINISTÉRIO PÚBLICO.20. Isenção legal de custas e emolumentos nos 

termos da norma 4.2.2 da CNGC/MT.21. Certificado o trânsito em julgado 

desta Sentença, ARQUIVAR os autos conforme CNGC.22. PUBLIQUE-SE, 

INTIME-SE e CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47903 Nr: 2893-29.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santa Lúcia Transmissora de Energia S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel José Ferreira, Dioranda Aparecida 

Galoni Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLECI DO NASCIMENTO FACCO 

- OAB:14126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 À ref. 45, as partes informaram que transigiram acordo, pedindo sua 

homologação e o consequente julgamento do processo com resolução de 

mérito, na forma do art. 487, III, do Código de Processo Civil. Vieram os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO.Trata-se de AÇÃO DE 

CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA COM PEDIDO LIMNAR DE 

IMISSÃO NA POSSE ajuizada por SANTA LÚCIA TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A em desfavor de MIGUEL JOSÉ FERREIRA e DIORANDA 

APARECIDA GALONO FERREIRATendo em vista que as partes transigiram 

com vistas à solução da demanda existentes entre elas, homologo, por 

sentença, nos termos do art. 487, III, do Código de Processo Civil, o acordo 

entabulado à ref. 45, para que produza seus jurídicos e legais efeitos nos 

presentes autos.Por todo exposto e atendendo a tudo mais que nos autos 

consta, com espeque no art. 487, III, HOMOLOGO o aludido acordo, na 

forma avençada pelas partes.Custas e honorários, se houver, na forma 

transigida pelas partes no acordo de ref. 45.P.R.I. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12207 Nr: 33-02.2010.811.0052

 AÇÃO: Mandado de Segurança Coletivo->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clodoaldo Tiago de Queiroz, Carlos Tiago de Queiroz, 

Márcia Tiago de Queiroz Sene, Mariza Tiago de Queiroz Silva, Cleiton Tiago 

de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedita Ivone Adorno - 

OAB:6391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Pires Atala - 

OAB:6062/MT

 Vistos em correição.

Considerando petição à ref. 5, primeiramente intime-se os requerentes 

através da d. advogada para atualizar o calculo da dívida.

Após, com a juntada do cálculo atualizado, DETERMINO que designe 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO de acordo com a pauta do conciliador, 

certificando-se nos autos.

 Na audiência, as partes deverão estar acompanhadas de advogados ou 

de defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 

77, § 1º do CPC, a ausência injustificada das partes na audiência de 

conciliação ou mediação pode ser considerada como ato atentatório à 

dignidade da justiça.

 INTIMEM-SE as partes na pessoa de seus advogados para comparecerem 

à audiência de conciliação/mediação com as advertências legais.

 ÀS PROVIDÊNCIAS, expedindo o necessário.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46347 Nr: 1592-60.2015.811.0038

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deusivan Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Autos n. 1592-60.2015.811.0052 (Código: 46347)

VISTOS EM CORREIÇÃO

Cuida-se de executivo de pena de DEUSIVAN FERNANDES DA SILVA, 

condenado, inicialmente, pela prática do crime descrito no art. 155, 

“caput”, do Código Penal, a pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de 

reclusão e 20 (vinte) dias multa.

 À ref. 10 foi juntado o relatório de frequência escolar do reeducando.

Instado a se manifestar, o MINISTÉRIO PÚBLICO pugnou pelo 

reconhecimento da REMIÇÃO e, consequentemente, realização de novo 

cálculo de pena (ref. 15).

À ref. 17 foi juntada nova Guia de Execução Penal em desfavor do 

reeducando.

Reconhecida a remição, determinou-se a elaboração de novo cálculo (ref. 

18).

Realizado novo cálculo (ref. 20), o MINISTÉRIO PÚBLICO manifestou-se por 

sua NÃO homologação, em razão de não ter sido considerada a data da 

nova prisão do executado como reinício da contagem do prazo.

À ref. 32, foi apresentado novo cálculo, contudo permanece defeituoso, 

pois a data base para progressão de regime está incorreta.

Em relação à última guia de execução penal, verifiquei que só foram 

juntadas as certidões de trânsito em julgado para o apenado (ref. 17) e 

para a defesa (ref. 33).

Diante do exposto, determino:

1- REALIZE-SE novo cálculo da pena, tomando como base para 

progressão de regime a data da nova prisão do Reeducando.

2- Junte-se a certidão de trânsito em julgado, para a acusação, referente 

à última Guia de Execução Penal juntada aos autos (ref. 17).

3- APÓS, vista ao MP e intime-se a defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52465 Nr: 1399-95.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdS, GVOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Primeiramente intime-se a douta patrona da Requerente para em 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, juntando aos autos, cópia da decisão que 

deu origem a presente execução, de conformidade ao disposto no art. 

320, do CPC, sob pena de cancelamento da distribuição.

Após, voltem-me os autos CONCLUSOS para deliberação.

ÀS PRIVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39761 Nr: 701-60.2016.811.0052

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CTdSdC, MdGSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Barroso Viaro - 

OAB:14138

 Vistos em correição.

Acolho cota Ministérial à ref.122, e DETERMINO:

1- Intimeme-se o Conselho Tutelar e Assistente Social de Salto do Céu-MT, 

para que continuem com a orientação, apoio e acompanhamento do 

presente caso, devendo enviar relatório QUINZENAl de acompanhamento 

a este Juízo;

2- Seja feita a inclusão da criança e da familia em serviços e programas 

comunitários de apoio e proteção as familias, oferecidos pela Assistência 

Social do Município de Salto do Céu/MT, devendo ser encaminhado 

relatório mensal de atendimento a este Juízo.

3- Intimar à Assistente Social e Psicóloga que compõe a Equipe Ténica 

Multidisciplinar desse juízo, para que continuem realizando o aludido 

acompanhamento, devendo, constar nos relatórios das equipes, a 

possibilidade ou não da criança morar com o pai e a madrasta, bem como 

a possibilidade e posicionamento da mãe e da avó materna quanto a 

criança.

4- CIÊNCIA ao Ministério Público.

5- CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46377 Nr: 2080-02.2017.811.0052

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Mirian de Oliveira Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Sardinha Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O

 Vistos em correição.

Ante a juntada de informações do Sr. Perito à ref. 45, DETERMINO que a 

Secretaria de Vara DESIGNE data para realização da perícia, devendo 

INTIMAR as partes.

Aportando aos autos a pericia, DIGAM as partes no prazo legal, inclusive 

o MINISTÉRIO PÚBLICO.

REQUISITE-SE pagamento dos honorários ao perito, conforme fixados à 

ref. 35 junto ao Estado nos termos da Resolução CNJ nº 232/2016 e art. 

95, § 3º, II do CPC (anexando cópia da nomeação) do perito.

Após, CONCLUSOS.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31637 Nr: 96-22.2013.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Rubens Barbosa Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 
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OAB:MT - 13290-A

 Processo nº. 96-22.2013.811.0052 – Código nº 31637

Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que a Defensoria Pública, estava 

patrocinando os interesses da réu, porém, no dia 01.09.2017, houve 

SUSPENSÃO de seu expediente nesta Comarca, em razão da Portaria de 

nº 779/2017DPG.

Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, o réu deve ser assistido por defesa técnica, sob 

pena de nulidade absoluta.

 Posto isso, DETERMINO a intimação pessoal do acusado via carta 

precatória para constituir novo advogado, ou, em não tendo condições, 

manifestar seu desejo de ser patrocinado por defensor dativo, devendo o 

Sr. meirinho certificar.

 Declarada a hipossuficiência, NOMEIO, como Defensor Dativo, desde já, o 

Dr. MARCELO BARROSO VIARO, OAB/MT n. 13.290-A, para que atue 

como advogado nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à 

tabela vigente da OAB/MT – fev 2018, considerando que é dever do 

Estado, prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela 

necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Assim, de acordo com o que manifestar o réu, INTIME-SE o douto 

causídico para, em caso de aceitação do múnus, representar os 

interesses do acusado e apresentar resposta à acusação nos termos dos 

arts. 369 e 369-A do CPP.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47314 Nr: 2609-21.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leone Dutra de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro Oliveira de Souza, André Oliveira de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:MT - 22398/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 b)CITE-SE a parte REQUERIDA e INTIMEM-SE AS PARTES para que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada, devendo ser 

advertidas as partes: a) o não comparecimento injustificado à solenidade 

conciliatória é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa; b) devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, §§ 8º e 9º do CPC/15);c)O 

réu poderá oferecer CONTESTAÇÃO, por petição, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, na forma do art. 335 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40478 Nr: 1073-09.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alicim Macario da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT - S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:OAB/MT 8506-A

 INTIME-SE a parte requerida para que promova o pagamento via depósito 

judicial dos honorários fixados, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo 

comprovar nos autos, consignando que o mencionado depósito será de 

50% (cinquenta por cento) do valor para início das atividades e o restante 

ao final quando da entrega do laudo pericial.6) INTIMEM-SE as partes da 

nomeação do perito e da perícia ora agendada, a partir do que começará a 

correr o prazo de 05 (cinco) dias para apresentação de quesitos e de 

assistente técnico.7) Além dos quesitos apresentados pelas partes, o 

perito também deverá responder as seguintes indagações do juízo: “caso 

haja incapacidade, esta decorreu do acidente automobilístico e se a lesão 

encontra-se em forma estabilizada ou evolutiva?”.8) Fixo o PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS, após o exame pericial, para JUNTADA DO LAUDO (art. 

465 do CPC), com resposta aos quesitos e demais observações médicas 

sobre a invalidez permanente da parte autora.9) Após a apresentação do 

laudo, INTIMEM-SE as partes quando começará a correr o prazo de 15 

(quinze) dias para se manifestarem sobre o resultado da perícia.Após, 

CONCLUSOS.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36683 Nr: 637-84.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Keliton Elias de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT - S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 a)INTIMEM-SE AS PARTES para que se manifestem NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS (art. 477, §1º, do CPC);b)EXPEÇA-SE CERTIDÃO em favor 

do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, 

devendo, no caso dos processos de competência delegada da Justiça 

Federal, observar a regra do art. 29 da Resolução nº 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal;8)OFICIE-SE AO CONSELHO REGIONAL DE 

MEDICINA DE MATO GROSSO, para que tome as medidas cabíveis em 

relação ao médico Dr. Fábio Manoel dos Passos, CRM-MT 6.816, nos 

termos do que dispõe o artigo 468, § 1º, do CPC, encaminhando cópia 

desta decisão.Após, tornem-me CONCLUSOS.CUMPRA-SE AS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37943 Nr: 1113-25.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jodean Santos Guidini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lojão dos Móveis LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaime Santana Orro Silva - 

OAB:6.072-B/MT

 Processo n° 113-25.2015.811.0052 (CÓDIGO 37943)

Vistos em correição.

INTIME-SE a parte embargada para, querendo, manifeste-se, no prazo de 5 

(cinco) dias, sobre os embargos opostos, conforme dispõe o art. 1.022, § 

2°, CPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44887 Nr: 1321-38.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. Alves Vieira EPP, Lil Pereira Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1321-38.2017.811.0052 – Código: 44887

Vistos em correição

Tendo em vista a certidão de ref. 21, DETERMINO a intimação da parte 

autora para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da 

certidão de ref. 14, sob pena de extinção.

 Após, CONCLUSOS

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44361 Nr: 1031-23.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lenir Severino Justino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marineuza Alves de Paula, Arlindo Gonçalves 

das Dores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1031-23.20167.811.0052 – Código: 44361

Vistos em correição

1. RECEBO a inicial, uma vez que esta aparentemente preenche os 

requisitos essenciais previstos no art. 319 e ss do CPC/15, bem como não 

vislumbrar, por ora, ser o caso de improcedência liminar do pedido (art. 

332 e ss, CPC/15);

2. DEFIRO os BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 e 

ss do CPC/15.

3. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a qual será 

realizada pelo conciliador/mediador da Comarca, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a parte requerida com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, nos termos do art. 334 e §§, CPC/15.

4. CITE-SE a parte REQUERIDA e INTIMEM-SE AS PARTES para que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada, devendo ser 

advertidas as partes: a) o não comparecimento injustificado à solenidade 

conciliatória é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa; b) devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, §§ 8º e 9º do CPC/15);

5. O réu poderá oferecer CONTESTAÇÃO, por petição, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, na forma do art. 335 do CPC.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49521 Nr: 4-68.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinaldo Kusther

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 4.CITE-SE a parte REQUERIDA e INTIMEM-SE AS PARTES para que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada, devendo ser 

advertidas as partes: a) o não comparecimento injustificado à solenidade 

conciliatória é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa; b) devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, §§ 8º e 9º do CPC/15);5.O 

réu poderá oferecer CONTESTAÇÃO, por petição, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, na forma do art. 335 do CPC.CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31570 Nr: 23-50.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Rita Paula Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando, o petitório de fls. 129, e ante ao fato do digno (a) advogado 

(a) possuir poderes para dar e receber quitação DEFIRO o pedido de 

levantamento do valor depositado conforme calculo fls. 128, em 

observando a conta bancária ora informada e o montante devido.

 EXPEÇA-SE o competente Alvará.

Em seguida, não sendo nada requerido pelas partes, e certificado o 

transito em julgado AO ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo 

conforme sentença fls. 122.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-39.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

KILMARA JULIA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA OAB - MT0008464A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000020-39.2017.8.11.0052; Valor causa: R$ 20.799,87; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: KILMARA JULIA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME DECISÃO Vistos em correição. A parte 

Reclamada interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO à sentença prolatada 

nos autos da RECLAMAÇÃO CÍVEL, alegando, em síntese, a existência de 

contradição na sentença objurgada. É o breve relatório. DECIDO. Os 

Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado a 

pedir ao Juiz ou Juízes prolatores da sentença ou do acórdão que 

esclareçam obscuridade, dúvida, eliminem contradição ou supram omissão 

existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de 

recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no 

acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o 

juiz ou tribunal. O objetivo dos embargos de declaração é a revelação do 

verdadeiro sentido da decisão. Não se presta, a modificar uma decisão, 

gerando, portanto, efeito modificativo da decisão impugnada. Se através 

deste recurso busca-se, a pretexto de prequestionamento, o verdadeiro 

propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável é de ser 

julgado improcedente os embargos declaratórios, por ser inadequada a via 

eleita. No caso dos autos, em que pese a insurgência da Embargante, 

tenho que não lhe assiste razão, porquanto na decisão impugnada 

encontram-se consignados os motivos que ensejaram a procedência da 

ação. Desta feita, não há que se falar em omissão, obscuridade, 

contradição e dúvida, quando suscitados de maneira clara os elementos 

de convicção para julgamento da causa, em perfeita adequação ao 

princípio inserto no artigo 371 do Código de Processo Civil. Outrossim, o 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, preleciona que: “A sentença mencionará os 

elementos de convicção do juiz, com breve resumo dos fatos relevantes 

ocorridos em audiência, dispensado o relatório.” Consigno, ainda, que o 

Magistrado não está obrigado a responder todas as alegações da parte se 

já encontrou base suficiente para o seu decidir. Nesse sentido: Embargos 

de declaração. Alegação de omissões. Rejeição. Inexistência das 

alegadas omissões. O juiz não está obrigado a responder, uma a uma, 

todas as alegações das partes, já tendo encontrado fundamento 

suficiente para alicerçar a decisão. (...) (APC nº 5169199 - DJ 06/06/2001 

- pg. 39 - Rel. Des. Mario Machado) Destaco ainda que a devolução do 

material fotográfico perseguidos pelo autor não são devidos uma vez que 

restou comprovado no autos a cobrança abusiva, conforme a sentença 

embargada. Assim, as alegações da Embargante não se enquadram em 

nenhum dos permissivos do artigo 1.022 do CPC, demonstrando o nítido 

intento de que sejam revistas as razões do julgamento, providência 

descabida por essa via. Isto posto, em meu entender, na sentença 

proferida nestes autos, não há omissão, obscuridade ou contradição, e, 

não sendo esta a via correta para modificação do decisum impugnado, 

com fulcro nos artigos 48 da lei n. 9099/95 e art. 1.022 e seguintes do 

Código de Processo Civil, OPINO pela REJEIÇÃO dos presentes 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO a MM. Juiz Togada da 
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Comarca de Rio Branco/MT, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei 

nº. 9.099/1995. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-33.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE INOCENCIO MARIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA OAB - MT0008464A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000001-33.2017.8.11.0052; Valor causa: R$ 21.268,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LUIZ HENRIQUE INOCENCIO MARIN Parte Ré: REQUERIDO: 

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME DECISÃO Vistos em correição. A parte 

Reclamada interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO à sentença prolatada 

nos autos da RECLAMAÇÃO CÍVEL, alegando, em síntese, a existência de 

contradição na sentença objurgada. É o breve relatório. DECIDO. Os 

Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado a 

pedir ao Juiz ou Juízes prolatores da sentença ou do acórdão que 

esclareçam obscuridade, dúvida, eliminem contradição ou supram omissão 

existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de 

recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no 

acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o 

juiz ou tribunal. O objetivo dos embargos de declaração é a revelação do 

verdadeiro sentido da decisão. Não se presta, a modificar uma decisão, 

gerando, portanto, efeito modificativo da decisão impugnada. Se através 

deste recurso busca-se, a pretexto de prequestionamento, o verdadeiro 

propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável é de ser 

julgado improcedente os embargos declaratórios, por ser inadequada a via 

eleita. No caso dos autos, em que pese a insurgência da Embargante, 

tenho que não lhe assiste razão, porquanto na decisão impugnada 

encontram-se consignados os motivos que ensejaram a procedência da 

ação. Desta feita, não há que se falar em omissão, obscuridade, 

contradição e dúvida, quando suscitados de maneira clara os elementos 

de convicção para julgamento da causa, em perfeita adequação ao 

princípio inserto no artigo 371 do Código de Processo Civil. Outrossim, o 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, preleciona que: “A sentença mencionará os 

elementos de convicção do juiz, com breve resumo dos fatos relevantes 

ocorridos em audiência, dispensado o relatório.” Consigno, ainda, que o 

Magistrado não está obrigado a responder todas as alegações da parte se 

já encontrou base suficiente para o seu decidir. Nesse sentido: Embargos 

de declaração. Alegação de omissões. Rejeição. Inexistência das 

alegadas omissões. O juiz não está obrigado a responder, uma a uma, 

todas as alegações das partes, já tendo encontrado fundamento 

suficiente para alicerçar a decisão. (...) (APC nº 5169199 - DJ 06/06/2001 

- pg. 39 - Rel. Des. Mario Machado) Destaco ainda que a devolução do 

material fotográfico perseguidos pelo autor não são devidos uma vez que 

restou comprovado no autos a cobrança abusiva, conforme a sentença 

embargada. Assim, as alegações da Embargante não se enquadram em 

nenhum dos permissivos do artigo 1.022 do CPC, demonstrando o nítido 

intento de que sejam revistas as razões do julgamento, providência 

descabida por essa via. Isto posto, em meu entender, na sentença 

proferida nestes autos, não há omissão, obscuridade ou contradição, e, 

não sendo esta a via correta para modificação do decisum impugnado, 

com fulcro nos artigos 48 da lei n. 9099/95 e art. 1.022 e seguintes do 

Código de Processo Civil, OPINO pela REJEIÇÃO dos presentes 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO a MM. Juiz Togada da 

Comarca de Rio Branco/MT, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei 

nº. 9.099/1995. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-79.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA CRISTINA TOSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000179-79.2017.8.11.0052; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

DIREITO DO CONSUMIDOR, COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO, ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: FABIANA CRISTINA TOSTA Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de Ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais. Alega 

a requerente que teve seu nome negativado indevidamente pela reclamada 

por um débito no valor R$ 129,98 (cento e vinte e nove reais e noventa e 

oito centavos). Afirma que não reconhece o referido débito. Requer ao 

final a declaração de inexistência do débito, a exclusão do nome da 

reclamante dos órgãos de proteção ao crédito, bem como condenação por 

danos morais. A empresa reclamada alega inexistência dos danos morais, 

devedor contumaz, bem como serem legítimas as cobranças. A 

negativação dos dados da parte reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito é fato incontroverso nos autos. O cerne da questão consiste em 

verificar se a inclusão do nome da parte reclamante no rol dos maus 

pagadores foi indevida, e principalmente, se ensejou os danos morais 

pleiteados. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com 

relação ao ônus da prova. Não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. No caso em exame, verifico que 

as provas produzidas no processo são suficientemente aptas a formar o 

convencimento. O juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de se realizar audiência de instrução e julgamento 

para firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide 

Analisando os autos verifico que a reclamada não acostou aos autos 

quaisquer provas que a parte reclamante tenha qualquer responsabilidade 

de saldar dívida, bem como não comprova a relação jurídica entre as 

partes. Não existe nos autos nenhum documento ofertado pela instituição 

promovida capaz de desconstituir, extinguir ou modificar o direito autoral. 

Não há nenhum documento que comprove a relação jurídica entre as 

partes, bem como nada que comprove o débito. A reclamada juntou 

apenas tela sistêmica que de forma isolada não serve de prova da relação 

jurídica das partes. Inexistente o débito que justifique a negativação do 

nome da reclamante, o ato praticado pela reclamada é ilícito e enseja sua 

responsabilização civil. O apontamento dos dados da reclamante aos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. Esse é o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA. SERVIÇO DE TELEFONIA NÃO CONTRATADO. CDC. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. Aplicável, à espécie, as 

disposições do Código de defesa do consumidor, flagrante a relação de 

consumo estabelecida, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC. 

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS Em que pese sustente a regularidade 

das cobranças, em razão da efetiva contratação dos serviços, a 

requerida limitou-se a acostar aos autos "telas de computador" unilaterais 

e ininteligíveis, não se desincumbindo, assim, do ônus que lhe impunha o 
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art. 373, II, do NCPC. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. Conforme a exegese 

do art. 14 da legislação consumerista, a responsabilidade do prestador de 

serviço é objetiva. Assim, restando comprovada a falha na prestação de 

serviço, consubstanciada pela negativação indevida do nome do 

demandante, configurada a ocorrência de dano moral in re ipsa, o qual 

independe de comprovação. Apelo desprovido. Unânime. (Apelação Cível 

Nº 70072238397, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 31/01/2017) No entanto, 

quando aos danos morais, tenho que este merece ser indeferido. 

Conforme extrato juntado no id.10478009 anexado a inicial a reclamante 

possui negativação anterior em seu nome. Neste sentido segue 

determinação do STJ, “in verbis”: “STJ, Súmula nº 385 : “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento ". Assim, não há que se falar em condenação por danos 

morais. Nesse sentido segue a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. Dano Moral. Inexistência. 

Havendo legítimas inscrições anteriores ao tempo da negativação que ora 

se contesta, descabe falar-se em indenização por dano moral. Essa é a 

interpretação dada por esta Câmara acerca da Súmula 385 do STJ. Apelo 

desprovido. (Apelação Cível Nº 70073634800, Primeira Câmara Especial 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado 

em 30/05/2017) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO 

CARACTERIZADOS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO PREEXISTENTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 385 DO STJ. 1. 

Não há falar em dano moral, uma vez que a situação de negativação não é 

fato novo na vida do consumidor, haja vista a existência de outras 

inscrições desabonadoras anteriores à questionada. 2. O STJ, por 

ocasião do julgamento do REsp. 1.429.279/MG, de relatoria da Ministra 

Maria Isabel Gallotti, firmou entendimento no sentido de que, nada obstante 

os precedentes que embasam a súmula 385 sejam oriundos de acórdãos 

em que a indenização era pretendida contra cadastros restritivos de 

crédito, o fundamento dos precedentes daquele verbete também pode ser 

aplicado às ações dirigidas contra supostos credores que efetivaram 

inscrições irregulares. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (Apelação 

Cível Nº 70073111841, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 24/05/2017) Ante o 

exposto e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos 

pedidos para CONDENAR a parte reclamada em obrigação de fazer 

consistente no cancelamento do débito R$ 129,98 (cento e vinte e nove 

reais e noventa e oito centavos) bem como a exclusão da negativação do 

nome do Requerente dos órgãos de proteção ao crédito quanto ao débito 

discutido nestes autos em 48 horas a partir da intimação da sentença, sob 

pena de multa por descumprimento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que 

não se trata de multa diária. Não há que se falar em condenação por 

danos morais em virtude da aplicação da súmula 385 STJ. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA a 

MM. Juiz Togada da Comarca de Rio Branco/MT, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Lucélia Cristina Oliveira 

Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza 

Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010030-23.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO BATISTA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA DE LATICINIOS LACBOM S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8010030-23.2017.8.11.0052; Valor causa: R$ 

37.480,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Requerente: FABIANO 

BATISTA DE JESUS Parte Requerido: INDUSTRIA DE LATICINIOS LACBOM 

S/A Senhor(a): REQUERIDO: INDUSTRIA DE LATICINIOS LACBOM S/A 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do processo acima indicado, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Sala de Audiência 

Instrução e Julgamento Data: 23/08/2018 Hora: 17:00, no endereço ao final 

indicado, Em havendo necessidade de intimação prévia, deverá a parte 

interessada apresentar o rol em cartório com a antecedência de no mínimo 

05 (cinco) dias antes da audiência de instrução e julgamento (art. 34, §1º, 

da Lei 9.099/95). Despacho/Decisão: Anexo ADVERTÊNCIAS: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, §§ 1o e 2o do CPC). 2. A testemunha que, 

devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser conduzida 

coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato 

(art. 455 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. No caso de 

audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente ou 

fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 398 

do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, 

fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões 

processuais pendentes e deferidas as provas oportunamente requeridas. 

4. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC) OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. RIO BRANCO, 

16 de maio de 2018. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 - 

TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010030-23.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO BATISTA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA DE LATICINIOS LACBOM S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 16 de maio de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDUARDO PIMENTA DE FARIAS A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Sala de Audiência 

Instrução e Julgamento Data: 23/08/2018 Hora: 17:00, no endereço ao final 

indicado, Em havendo necessidade de intimação prévia, deverá a parte 

interessada apresentar o rol em cartório com a antecedência de no mínimo 

05 (cinco) dias antes da audiência de instrução e julgamento (art. 34, §1º, 

da Lei 9.099/95). Processo: 8010030-23.2017.8.11.0052; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, (assinado digitalmente) 

MARCIA KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000, TELEFONE: 

(65) 32571295.

Comarca de Rosário Oeste
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Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 03/2018/DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Ricardo Nicolino de Castro, M.M. Juiz de 

Direito e Diretor do Fórum desta Comarca de Rosário Oeste/MT, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a necessidade de nomeação de advogados ad hoc, 

regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, para 

ajuizamento e acompanhamento das ações, assistências em audiências, 

cíveis e criminais, quando necessário, para o acompanhamento de 

processos decorrentes da nomeação em audiência e ainda realização de 

Júris Populares;

 CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de criação de um cadastro único 

de advogados habilitado a receber nomeação dativa perante a Comarca 

de Rosário Oeste-MT;

RESOLVE:

Tornar Público a abertura de EDITAL para inscrição de advogados 

regularmente inscritos na OAB que queiram exercer atividade jurídica 

como defensor dativo na área cível e/ou criminal nos processos em tramite 

nesta Comarca, bem como para o ajuizamento de ações judiciais em que a 

parte demonstrar-se hipossuficiente, no período compreendido entre 21 de 

Maio de 2018 à 21 de Junho de 2018.

O cadastramento dos interessados poderá ser feito pessoalmente, na 

Diretoria do Foro, mediante o preenchimento do requerimento previsto do 

anexo I deste Edital, no qual deverá fornecer seu nome, endereço e 

telefones onde possa ser encontrado (comercial ou celular), atestando, 

ainda qual a sua área de atuação (cível, criminal ou ambas), e que se 

encontra devidamente inscrito como advogado nos quadros da ordem dos 

Advogados do Brasil, sob as penas da lei, acompanhado de cópia da 

Carteira da OAB.

A fixação dos honorários será realizada em conformidade com o previsto 

na Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, devendo o Estado suportar 

o pagamento aos Advogados nomeados, nos termos da legislação 

vigente.

Findo prazo do presente edital, a lista dos advogados cadastrados ficará 

disponível na sede deste Juízo, em ordem alfabética, e a nomeação dos 

interessados, será realizado em sistema de rodizio sequenciado entre 

advogados inscritos e militantes na Comarca, evitando-se privilégios, 

conforme preceitua o art. 302, da Seção 21 da Consolidação das Normas 

da Corregedoria Geral de Justiça – CNGC.

 Fica desde já cientificado o defensor(a) inscrito(a) de que deverá ter 

disponibilidade para atendimento aos assistidos, bem como o 

comparecimento imediato, de regra, à sala de audiências (cerca de 10 

minutos após ser convocado), no caso de nomeação para o ato, se não 

puder fazer presentes, será acionado o seu substituto imediato, 

obedecendo-se, rigorosamente a lista de nomeação, restando-lhe 

preclusa a oportunidade, sem prejuízos de futuras novas nomeações.

Por fim, ficam ainda cientificados os eventuais interessados de que 

configurada a recusa sucessiva em três oportunidades consecutivas 

(incluída a hipótese de não atendimento do telefone celular/comercial), 

esta será tida por desistência a permanência na lista geral sem prejuízos 

do futuro novo cadastramento, ressalvada a avaliação da conveniência e 

oportunidade pelo Juiz Diretor do Foro, em face da justificativa a ser 

apresentada.

Deverá a Diretoria do Foro, ainda, oportunamente, efetuar novos 

cadastramentos, ressalvada a permanência dos já inscritos, sendo a 

estes, resguardado o direito de permanecer na lista, independentemente e 

de novo cadastramento, salvo se formalizar seu pedido de exclusão.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém no futuro 

possa alegar desconhecimento, expediu-se o presente edital, que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu,Ceila 

Consuelo Carvalho Martins, Gestora Geral que digitei.

 Rosário Oeste/MT, 08 de Maio de 2018.

 RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 20512 Nr: 1306-81.2007.811.0032

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inez Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florisvaldo da Silva Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cássio Felipe Mioto - 

OAB:OAB/MT 7252, Jayr Lemos de Almeida - PERITO - OAB:2246 TD

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Yegros Pereira - OAB:, 

Mário Lúcio Franco Pedrosa - OAB:5746

 Vistos etc...

Tendo em vista o decurso do prazo para o cumprimento voluntário da 

decisão proferida nestes autos às fls. 441/447, cujo teor ratificou 

sentença proferida às fls.326/336, cumpra-se as determinações contidas 

nestes autos expedindo mandado de imissão na posse em benefício do 

autor, devendo a parte requeria desocupar o imóvel em litígio.

Desde já, concedo ao Oficial de Justiça designado o reforço policial caso 

necessário.

Outrossim, DETERMINO as alterações necessárias para alteração 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença.

INTIMEM-SE a parte executada, através de seu(sua) patrono(a) 

constituído(a) nos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EFETUE 

o pagamento do valor informado pela parte exequente às fls. 456/461, sob 

pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

mesmo e honorários advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do 

NCPC.

Se decorrido o prazo acima citado sem que haja notícia de pagamento, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos autos, 

planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de 

10% (dez por cento), bem como os honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento).

Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, NCPC).

Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (art. 523, § 3º, NCPC).

Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69726 Nr: 2586-72.2016.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugney dos Santos, Manoel Benedito Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ednéia Silvana Gonçalves - 

OAB:, Luiz Augusto Arruda Custódio - OAB:, Marcos Alexandre 

Shoffen - OAB:MT 10.657

 Vistos.

Considerando a necessidade de redesignação da solenidade outrora 

aprazada, notadamente em virtude da remoção deste magistrado para a 

Comarca de Rosário Oeste/MT, conforme Ato n.º 182/2018-CMag, 

publicado em 12/03/2018, no DJe, designo nova assentada para o dia 04 

de julho de 2018 às 14h15min..

Intime-se.

Ciência ao MPE e à Defensoria.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81642 Nr: 1521-71.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PINHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO - 
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OAB:OAB/MT 7973-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação previdenciária intentada por Maria Pinheiro da Silva em 

face do INSS.

Da petição inicial, verifica-se que esta é dirigida ao juízo de Nobres-MT, 

havendo informação de que a requerente reside naquela Comarca.

O art. 109, § 3º, da CF/88 estabelece que as ações em que for parte 

instituição de previdência social, deverão ser processadas e julgadas no 

foro do domicílio do segurado.

Assim, por não satisfazer o mandamento constitucional, bem como não 

atender aos requisitos da petição inicial, não sendo o caso de determinar 

sua emenda, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito.

Arquive-se, com as devidas baixas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81699 Nr: 1556-31.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIDES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Unibanco S/A (atual denominação do 

Banco Itaú S/A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando detidamente o pleito inicial, concluo ser hipótese emenda da 

peça preambular. Isso porque, conforme se extrai da causa de pedir e dos 

pedidos, há pleito de suspensão do protesto de Certidão de Dívida Ativa, 

sendo que esta foi levada a efeito pelo Estado de Mato Grosso, contudo, 

não houve a sua indicação como polo passivo da presente demanda, o 

que obsta o prosseguimento do feito.

Assim sendo, forte em tais fundamentos, DETERMINO à parte autora que 

promova a emenda da petição inicial para fim de fazer constar no polo 

passivo o ente alhures indicado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento e extinção do processo sem resolução do mérito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81583 Nr: 1487-96.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Mun. 

R. Oeste - SINTSPROESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Rosário Oeste-MT (através de 

seu representante legal )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:10327/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Da análise da petição inicial e documentos que a acompanham, não consta 

cópia do estatuto e comprovação do registro da entidade sindical em 

cartório e no Ministério do Trabalho (condição de existência legal).

Por isso, com base nos artigos 320 e 321 do CPC, determino que a parte 

autora emende a inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81171 Nr: 1158-84.2018.811.0032

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sérgio Garbin, Marlene de Arruda Garbin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO BENETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 

(949.00), referente ao cumprimento do mandado no Bairro (Buriti, Zona 

Rural - Rosário Oeste/MT), a ser ser recolhido através de Guia de 

Diligências, nos termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser 

retirada no site em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da 

tela inicial do tjmt em aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas 

com o numero único do processo e pesquisar e sempre marcar horário 

especial e seguir as listagens do sistema ou caso não consiga entrar em 

contato na Secretaria da Vara Única desta Comarca para esclarecimento 

e demais detalhes do sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 79827 Nr: 404-45.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO ADELINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENICE MARIA BORGES - 

OAB:3617/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de ref:12 foi apresentada no prazo legal. Nos 

termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impusliono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para apresentar impugnação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 80159 Nr: 599-30.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AGRIPINA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de ref:12, foi apresentada no prazo legal. Nos 

termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para apresentar impugnação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 71319 Nr: 482-73.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Chaves Leguisamon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO 

OESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLISON KENEDI DE LIMA - 

OAB:16704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação juntada em ref:19 e 20, foi apresentada no 

prazo legal. Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o autor, para apresentar impugnação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 50638 Nr: 565-65.2012.811.0032

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OEBF
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Luiza Antunes Gomes - 

OAB:OAB/MT 12.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Rosário Oeste - MT - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora da sentença 

proferida nos autos, resumidamente transcrita: ...Ante o exposto, forte em 

tais fundamentos de fato e de direito, DECRETO o Divórcio de OLIVIA 

EVANGELISTA BENEVIDES FRANCISCO e JOEL JOAQUIM FRANCISCO, o 

que faço com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil. 

Expeça-se referido ofício ao Cartório de Registro Civil competente, para a 

devida averbação, devendo a Requerente voltar a usar o nome de solteira: 

OLIVIA EVANGELISTA BENEVIDES. Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Deixo de condenar o requerido 

em custas e honorários uma vez que o mesmo se encontra assistido pela 

Defensoria Pública. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Às 

Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81161 Nr: 1151-92.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosário Telecomunicações Eventos 

Sonorização e Produções Artística LTDA-Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

Procuradora Federal - OAB:OAB/MT 9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 

10,50(dez reias cinquenta centavos ), referente ao cumprimento do 

mandado no Bairro Centro, a ser ser recolhido através de Guia de 

Diligências, nos termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser 

retirada no site em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da 

tela inicial do tjmt em aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas 

com o numero único do processo e pesquisar e sempre marcar horário 

especial e seguir as listagens do sistema ou caso não consiga entrar em 

contato na Secretaria da Vara Única desta Comarca para esclarecimento 

e demais detalhes do sistema.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 77815 Nr: 3964-29.2017.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Carlos Davanso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Davanso dos 

Santos - OAB:12574/MS

 Vistos.

Considerando a necessidade de redesignação da solenidade outrora 

aprazada, notadamente em virtude da remoção deste magistrado para a 

Comarca de Rosário Oeste/MT, conforme Ato n.º 182/2018-CMag, 

publicado em 12/03/2018, no DJe, designo nova assentada para o dia 04 

de julho de 2018 às 13h30min..

Intime-se.

Ciência ao MPE e à Defensoria.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64417 Nr: 258-72.2016.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Previatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando D Matos - 

OAB:13417-A

 Vistos.

Considerando a necessidade de redesignação da solenidade outrora 

aprazada, notadamente em virtude da remoção deste magistrado para a 

Comarca de Rosário Oeste/MT, conforme Ato n.º 182/2018-CMag, 

publicado em 12/03/2018, no DJe, designo nova assentada para o dia 04 

de julho de 2018 às 16h30min.

Intime-se.

Ciência ao MPE e à Defensoria.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70253 Nr: 2796-26.2016.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jangada Agropastoril Ltda, Espolio de Paulo 

Caires Lima, Edna Favaretto Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os embargos de ref: 37, foram apresentados no prazo legal. 

Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para manifestação, bem como requerer o que 

entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 76195 Nr: 3069-68.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER MAYER DE ALMEIDA MARTINS, MARIO 

JOSE DE SOUZA MARTINS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista ao exequente, para manifestar sobre o mandado 

devolvido, juntado em ref: 15/16, bem como requerer o que entender de 

direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72746 Nr: 1240-52.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. V. de Mello -ME, nome fantasia Panatanal 

Móveis e Eletrodomèsticos, MARCELO VERIATO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista ao exequente, para manifestar sobre o mandado 

devolvido, juntado em ref: 13, bem como requerer o que entender de 

direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 56678 Nr: 1216-29.2014.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanio Candido, Walmir da Silva Santos, 

Marcos Jose Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS GUILHERME POUSO 

GOMES - OAB:11.578

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o advogado dos requeridos, para apresentar as 

alegações finais, no prazo legal.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 56393 Nr: 1077-77.2014.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Benicio de Souza, Gustavo Firmino da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO SENA DA SILVA - 

OAB:16571

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar os requeridos para apresentar as alegações finais, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 71689 Nr: 656-82.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odjarma Jesus de Almeida, Jucival Claro da 

Silva, Luan Antoniel da Cruz Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Xavier das Neves - 

OAB:OAB/MT 11.190, Nilton Marcos Nunes Pereira - OAB:15481

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o requerido, para apresentar as alegações finais, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64071 Nr: 104-54.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Marcelo Cardia Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maycon Gleison Furlan 

Picinin - OAB:MT 16.158

 Vistos.

JOSÉ MARCELO CARDIA MENDES, já qualificado nos autos, foi 

denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL como incurso nas 

penas do art. 302, da Lei Federal n.º 9.503/1997.

Denúncia foi recebida, e na mesma oportunidade determinada a citação do 

denunciado para responder a acusação, nos termos do artigo 396-A, do 

CPP.

 Devidamente citado, o acusado apresentou resposta acusação, 

deduzindo, como matéria de defesa, a ausência de justa causa para ação 

penal e atipicidade formal da conduta descrita na peça incoativa.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo prosseguimento 

da ação penal.

Observando-se os fundamentos que respaldaram a atuação defensiva, 

verifico que se confundem com o mérito da ação penal, devendo ser, 

portanto, objeto de análise no momento próprio. Isso porque, em que pese 

a defesa alegar ausência de justa causa e atipicidade formal do fato 

imputado ao denunciado, é certo que a matéria aventada toca à matéria de 

fundo da pretensão punitiva estatal, notadamente no que se refere a 

existência de culpa ou dolo.

Posto isto, verifico não haver elementos aptos a ensejarem a absolvição 

sumária do denunciado, motivo pelo qual DESIGNO audiência de instrução 

e julgamento para o dia 11 de julho de 2018 Às 13h30min, devendo ser 

intimadas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial 

acusatória e pela defesa da peça preliminar, bem como a vítima e a ré para 

eventuais esclarecimentos, acareações, reconhecimento de pessoas e 

coisas e ao final, interrogatório da ré, tudo de acordo com a sistemática 

estabelecida pela lei 11.719/2008, mais precisamente no seu artigo 400 do 

CPP.

Façam-se as intimações necessárias, expedindo-se carta precatória para 

inquirição das testemunhas que, por ventura, residem em outras 

comarcas.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 66212 Nr: 944-64.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kim Roger Manpian Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Zelito Oliveira Ribeiro - 

OAB:10.928-A - MT

 Vistos.

Trata-se de pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulado em 

favor de KIM ROGER MAMPIAN DUTRA.

Instado a manifestar, o MP opinou desfavoravelmente ao pedido de 

Revogação da Prisão Preventiva.

Diante da gravidade do crime, de não incidir o acusado nas hipóteses 

previstas no art. 318 do CPP, e considerando que não houve alteração 

fática a ensejar a mudança de posicionamento no tocante à presença dos 

requisitos da prisão preventiva, tratado na decisão anterior que a 

decretou, a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõem.

Neste sentido:

“Permanecendo inalterado o quadro que autorizou a regular decretação da 

prisão preventiva do paciente, não há como prosperar a pretensão de 

revogação da custódia, devidamente fundamentada em indícios 

suficientes de autoria, gravidade do fato, periculosidade do paciente, 

aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e, 

principalmente, visando resguardar a ordem pública. Eventuais condições 

pessoais favoráveis alegadas pelo paciente como a primariedade, 

residência fixa e ocupação lícita não são suficientes para a concessão da 

liberdade, quando outros valores e circunstâncias recomendam a 

manutenção da prisão cautelar. Não é possível aplicar-se o Princípio da 

Isonomia diante de situações fático-jurídicas inteiramente distintas TJ/MT, 

2ª Câmara Criminal - HABEAS CORPUS - CLASSE I - 09 - Nº 47.646 - –2, 

Dr. Carlos Roberto C. Pinheiro.”

 Não bastasse, a decisão que decretou a prisão do ora requerente, 

sequer fora cumprida visto que o acusado evadiu-se do distrito da culpa 

sem comunicar as autoridades acerca do seu atual paradeiro.

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de Revogação da Prisão Preventiva 

formulado pelo acusado KIM ROGER MAMPIAN DUTRA.

Outrossim, visando o andamento do feito e a instrução criminal, designo o 

dia 05/06/2018, às 13:00 horas para realização de audiência de instrução.

Intime-se o réu para comparecimento bem como as testemunhas arroladas 

pelas partes.

 Ciência ao ilustre representante do Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64004 Nr: 68-12.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Aureliano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:MT 

19.081-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007, da CGJ, impulsipno os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para requerer o que entender de direito no 

prazo legal.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 78778 Nr: 1786-78.2016.811.0053

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elenil Mendes Dias e outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR CESAR RIBEIRO 

TRAVASSOS FILHO - OAB:6002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAINA DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22.017

 Pelo exposto, e por tudo mais o que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos por João Batista de Abreu em 

face de Elenice Elenil Mendes. Assim, JULGO EXTINTA, esta demanda, 

com resolução de mérito, à luz do art. 487, inc. I, do Código de Processo 

Civil.REVOGO a liminar outrora deferida.FIXO os honorários da advogada 

dativa noeamada nos autos em 04 (quatro) URH’s. Expeça-se a respectiva 

certidão.Sem custas ou honorários, ante a justiça gratuita das partes.Dou 

esta por publicada em audiência. Dispensado o registro nos termos do 

Provimento nº 42/2008-CGJ.Saem os presentes intimados.Transitada em 

julgado, ARQUIVE-SE, com as anotações.Cumpra-se.Às 

p r o v i d ê n c i a s . ” N a d a  m a i s  h a v e n d o  a  c o n s i g n a r ,  p o r 

mim,________________ (Gabriel Feil Zanon), foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 37609 Nr: 498-08.2010.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONICE LEITE PEREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Freire Alves - 

OAB:12952

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, ante o resultado do 

julgamento pelo egrégio Conselho de Sentença, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para CONDENAR a acusada Cleonice Leite 

Pereira Pinto, qualificada nos autos, como incursa mas penas do art. 129, 

§ 1º, inc. I e II, do Código Penal à uma pena de 01 (um) ano de detenção. 

Outrossim, ABSOLVO a acusada do delito de homicídio simples tentado em 

face da vítima Cristóvão de Souza.Estabeleço o regime inicialmente aberto 

para cumprimento da pena privativa da liberdade, dada a exegese do art. 

33, § 2º, “c”, do CP. Ante o montante da pena final aplicada, SUBSTITUO a 

pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito que ficarão 

a cargo do MM. Juiz das Execuções Penais.Concedo à requerida ao direito 

de recorrer em liberdade.Isento a ré do pagamento das custas 

processuais.Após o trânsito em julgado, certifique-se e procedam-se as 

anotações e comunicações de estilo.Dado o labor da defensora dativa, 

fixo a quantia de 30 (trinta) URH’s. Expeça-se a respectiva certidão. 

Publicada neste Plenário. Saem às partes devidamente intimadas. 

Dispensado o registro na forma do Provimento nº 42/2008/CGJ/MT. 

Cumpra-se.Sala das sessões do Tribunal do Júri da Comarca de Santo 

Antônio de Leverger, aos 15 de maio de 2018 às 12h43min

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 59551 Nr: 1233-70.2012.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BORD, DARIANE MICHELE RIBEIRO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONEL AUGUSTO RIBEIRO DELGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, Eduardo Schnell Nothen Junior - 

OAB:22662/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio o Advogado 

Eduardo Schnell Nothen Junior, OAB/MT 22.662 (Tel: 99215-5333) como 

Defensor Dativo da parte requerente DARIANE MICHELE RIBEIRO 

NASCIMENTO, para atuar neste feito. Os honorários advocatícios serão 

fixados de acordo com a tabela da OAB/MT e levando em consideração os 

atos processuais praticados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84913 Nr: 323-33.2018.811.0053

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINHA MARIA DE MELO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de ALCEU RIBEIRO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CECILIA BICUDO SALOMAO 

RIBEIRO TEIXEIRA - OAB:15889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

CUMPRA-SE na íntegra a decisão de ref. 11..

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 80260 Nr: 554-94.2017.811.0053

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSO, WPCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ref. 22: Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Marilda 

Sampaio Oliveira e Wanderley Pereira Campos Oliveira, aludindo omissão 

na sentença de ref. 18, quanto à verba honorária do Advogado dativo.

Postula pela sanação do vício.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Com razão o Embargante. Efetivamente não houve a previsão judicial 

acerca da verba honorária a que faz jus o patrono do Embargante. Cediço 

que todo trabalho deve ser remunerado. Diante disto, mister sua 

apreciação, e sua procedência.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios opostos por Marilda Sampaio Oliveira e Wanderley Pereira 

Campos Oliveira, e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO para fixar a verba 

honorária, em benefício do Advogado do Requerido, em 05 (cinco) URH’s 

(R$ 4.482,55).

Expeça-se o necessário. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83981 Nr: 2226-40.2017.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NART, MERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto com fundamento no art. 300 do CPC, INDEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA pretendida.Considerando que de acordo com o 

Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) deve ser estimulada a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos, em observância ainda ao art. 693 do CPC, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 19/06/2018 às 11:00 horas. CITEM-SE as 

Requeridas com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data 

designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para comparecer, portando 

os documentos pessoais, com a observância de que o mandado de 

citação deverá conter apenas os dados da audiência, desacompanhado 

de cópia da petição inicial, sendo assegurado o direito de examinar seu 

conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC). Na audiência, as partes 

deverão estar acompanhadas de advogados ou de defensores públicos 

(§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 77, § 1º c/c art. 334, § 

8º do CPC, a ausência injustificada das partes na audiência de conciliação 

pode ser considerada como ato atentatório à dignidade da justiça. Não 

havendo possibilidade de acordo/composição, conforme previsto no art. 

697 do CPC, passará a contar, da data da audiência, o prazo de 15 

(quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, CPC); e, se não 

contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 
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pela parte autora (artigo 344 do CPC). INTIME-SE, a Autora, por meio de 

seu advogado. CIÊNCIA ao MP.Processe-se em segredo de justiça (art. 

189, II, CPC/2015).Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Em razão do 

reduzido número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da 

presente decisão como MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.Às 

providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83942 Nr: 2205-64.2017.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AART, MJRTJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto com fundamento no art. 300 do CPC, INDEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA pretendida.Considerando que de acordo com o 

Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) deve ser estimulada a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos, em observância ainda ao art. 693 do CPC, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 19/06/2018 às 10:30 horas. CITE-SE a parte 

Requerida com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data 

designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para comparecer, portando 

os documentos pessoais, com a observância de que o mandado de 

citação deverá conter apenas os dados da audiência, desacompanhado 

de cópia da petição inicial, sendo assegurado o direito de examinar seu 

conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC). Na audiência, as partes 

deverão estar acompanhadas de advogados ou de defensores públicos 

(§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 77, § 1º c/c art. 334, § 

8º do CPC, a ausência injustificada das partes na audiência de conciliação 

pode ser considerada como ato atentatório à dignidade da justiça. Não 

havendo possibilidade de acordo/composição, conforme previsto no art. 

697 do CPC, passará a contar, da data da audiência, o prazo de 15 

(quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, CPC); e, se não 

contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (artigo 344 do CPC). INTIME-SE, a Autora, por meio de 

seu advogado. CIÊNCIA ao MP.Processe-se em segredo de justiça (art. 

189, II, CPC/2015).Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Em razão do 

reduzido número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da 

presente decisão como MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.Às 

providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84111 Nr: 2308-71.2017.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MXDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL AUGUSTO ALVES - 

OAB:23447/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por fim, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, na forma 

do artigo 487, III, b, do CPC/2015. Transitada em julgado, certifique-se e 

expeça-se o necessário, arquivando-se ao final com as cautelas de estilo. 

Sem custas, em virtude de deferimento de justiça gratuita. Fixo os 

honorários advocatícios do Advogado Dativo em 05 (cinco) URH’s (R$ 

4.482,55). Expeça-se o necessário.Ciência ao MP.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84051 Nr: 2275-81.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIA MARIA MARQUES ARAUJO DORILEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Carvalho Feitosa - 

OAB:10236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o procurador do autor, para querendo impugnar a contestação 

juntada pelo requerido, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, decorrido o prazo, retorne a conclusão.

 Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84534 Nr: 176-07.2018.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL AUGUSTO ALVES - 

OAB:23447/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por fim, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, na forma 

do artigo 487, III, b, do CPC/2015. Transitada em julgado, certifique-se e 

expeça-se o necessário, arquivando-se ao final com as cautelas de estilo. 

Sem custas, em virtude de deferimento de justiça gratuita. Fixo os 

honorários advocatícios do Advogado Dativo em 05 (cinco) URH’s (R$ 

4.482,55). Expeça-se o necessário.Ciência ao MP.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85025 Nr: 358-90.2018.811.0053

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO DOMINGOS ALVES, ALICE SAMPAIO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AILSON PAULINO RAMOS - 

OAB:7452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição de ref. 12 como emenda da inicial.

Contudo, previamente à análise do acordo, colha-se o parecer ministerial.

Cumpra-se.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74524 Nr: 1899-66.2015.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA MARTINS HAUSCHILDT 

- OAB:21865/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que de acordo com o Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos, em observância ainda ao art. 

693 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 19/06/2018 às 

11:30 horas.

 CITE-SE a parte Requerida, no endereço indicado em ref. 42, com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data designada para 

audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para comparecer, portando os documentos 

pessoais, com a observância de que o mandado de citação deverá conter 

apenas os dados da audiência, desacompanhado de cópia da petição 

inicial, sendo assegurado o direito de examinar seu conteúdo a qualquer 

tempo (§ 1º art. 695 CPC).

 Na audiência, as partes deverão estar acompanhadas de advogados ou 

de defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 

77, § 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a ausência injustificada das partes na 

audiência de conciliação pode ser considerada como ato atentatório à 
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dignidade da justiça.

 Não havendo possibilidade de acordo/composição, conforme previsto no 

art. 697 do CPC, passará a contar, da data da audiência, o prazo de 15 

(quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, CPC); e, se não 

contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (artigo 344 do CPC).

 Com fulcro art. 98 do CPC/2015, presumo como verdadeira a condição de 

hipossuficiência da parte Requerente, e por consequência, concedo-lhe 

os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das 

informações exaradas.

 INTIME-SE, a Autora, por meio de seu advogado.

 CIÊNCIA ao MP.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83912 Nr: 2187-43.2017.811.0053

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDS, PLCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Cristina Ogliari Suzuki - 

OAB:9744

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nestes termos, estando presentes os requisitos legais pertinentes, 

HOMOLOGO por sentença o acordo de vontades dos requerentes em 

todos os seus termos. Por conseguinte, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

deduzidos para: (i) decretar o divórcio do casal Isac Lourenço da Silva e 

Paula Larice Correa Ferreira; (ii) conceder a guarda compartilhada entre 

os genitores dos filhos Laryssa Correa Lourenço e Kaleb Correa 

Lourenço; (iii) conferir ao genitor o direito de visitas livre, tal como 

pactuado; (iv) regulamentar o pagamento de alimentos aos filhos pelo 

genitor, fixados em 30% do salário mínimo vigente no país, até o 5º dia útil, 

por meio de depósito bancário, (v) a partilha de bens seguirá os contornos 

trazidos na exordial, e (vi) conceder a Requerente retornará ao uso do 

nome de solteira, qual seja: Paula Larice Correa Ferreira. Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, I do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, 

expeçam-se o necessário.Sem custas pela Justiça Gratuita. Fixo os 

honorários advocatícios da Advogada Dativa em 05 (cinco) URH’s (R$ 

4.482,55). Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. 

Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. 

Intimem-se. Cumpra-se.Intimem-se. Ciência ao MP.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 75389 Nr: 359-46.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMANEI CORREA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL 

(BRASIL), S.A. - BANIF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - 

OAB:12040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO ALBERTO RAMOS - 

OAB:294128

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos por 

Imanei Correa do Nascimento em face de Banco Banif – Banco 

Internacional do Funchal (Brasil) S/A. JULGO EXTINTO este processo à luz 

do art. 487, I, do CPC.Condeno a Autora em custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa atualizado, com fundamento no §2º, do art. 85, do CPC/2015. 

Contudo, fica suspensa a sua exigibilidade em virtude de deferimento de 

justiça gratuita.Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos 

autos em Cartório. Dispensado o registro nos termos que dispõe o 

Provimento nº 42/2008-CGJ/MT.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 75376 Nr: 351-69.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINEI CORREA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL 

(BRASIL), S.A. - BANIF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - 

OAB:12040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO ALBERTO RAMOS - 

OAB:294128

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos por 

Marinei Correa do Nascimento em face de Banco Banif – Banco 

Internacional do Funchal (Brasil) S/A. JULGO EXTINTO este processo à luz 

do art. 487, I, do CPC.Condeno a Autora em custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa atualizado, com fundamento no §2º, do art. 85, do CPC/2015. 

Contudo, fica suspensa a sua exigibilidade em virtude de deferimento de 

justiça gratuita.Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos 

autos em Cartório. Dispensado o registro nos termos que dispõe o 

Provimento nº 42/2008-CGJ/MT.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 79834 Nr: 338-36.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELY RODRIGUES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Schnell Nothen Junior 

- OAB:22662/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A parte Requerente, em petição de ref. 37, noticia o descumprimento da 

sentença proferida (ref. 26), requerendo o bloqueio de valor suficiente 

para aquisição de do medicamento Aripripazol de 15 Mg.

Assim, antecedendo a análise do pedido de bloqueio judicial, e atento ao 

explanado pelo NAT, DETERMINO a intimação pessoal dos Senhores 

Secretários de Saúde, estadual e municipal, para que cumpram a sentença 

de ref 26, no prazo de 05 (cinco) dias.

Outrossim, advirto-os das sanções civis, penais e administrativas que 

poderão ser aplicadas cumulativamente, conforme a Lei e o Provimento nº. 

56/2008 da CGJ/TJ/MT.

Em não havendo comunicação de efetivo cumprimento da determinação no 

prazo acima assinalado; certifique-se nos autos e volva-me conclusos.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010062-93.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARIO GOMES MUNIZ OAB - MT0015072A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo de 10 dias, apresentar as 

contrarrazões do recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 16 de 

maio de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-51.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DOMINGAS DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 16 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-08.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO SALVOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO GOMES DOS SANTOS OAB - MT0021610A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 16 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-82.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 16 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-89.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA APARECIDA GONZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 16 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-37.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA BENEDITA DE OLIVEIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 16 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000710-65.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BRANDAO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 16 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000029-95.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

PLACIDO GOMES DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725/B-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERITON FRANK COUTO SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

 

DELIBERAÇÕES Ao final, pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte: “Vistos 

etc. 1. Ante a necessidade de instrução do feito, NOMEIO a Dra. Elaine 

Freire Alves como defensora dativa do requerido. Os honorários serão 

fixados oportunamente. 2. Considerando que o requerido não foi intimado 

desta solenidade, julgo-a prejudicada. Desta feita REDESGINO esta 

audiência para o dia 10 de maio de 2018, às 15h30min. Saem os presentes 

intimados. EXPEÇA-SE o necessário para a realização da intamação da 

parte requerida. Nada mais havendo a consignar, por mim, (Gabriel Feil 

Zanon – Assessor de Gabinete), foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010052-83.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 16 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-60.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SALIM PORFIRIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT0011447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 16 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-83.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR PEDROSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 16 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000594-59.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BRONISHON BRAGANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 16 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000725-34.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MATIAS RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 16 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-89.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLI PEREIRA METZLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 16 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000673-38.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 16 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000298-37.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 16 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000589-37.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR ALGUSTO DA SILVA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 16 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000173-69.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LISLENE GONCALVES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 16 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000554-77.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A (ADVOGADO)

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 16 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000525-27.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE MORAES PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE FLAVIA DE ROMA OAB - MT23099/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 
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do Leverger, 16 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-17.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EVARISTO PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR OAB - MT0009709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEIVE DE OLIVEIRA SOUSA (REQUERIDO)

CRISTIANE MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

JOSIANE MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AURIVAL DIAS PEDROSO OAB - MT0013254A-O (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 16 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000629-19.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR GABRIEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 16 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000533-04.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON RIBEIRO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 16 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000420-50.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANA REGINA PAES DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO)

ODAIR ANTONIO FRANCISCO OAB - MT22451/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 16 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000512-28.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON NASCIMENTO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 16 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000456-92.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A (ADVOGADO)

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 16 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000461-17.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERVAL ANTONIO DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 16 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000476-83.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELMA DA FONSECA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO GOMES DOS SANTOS OAB - MT0021610A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 16 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000486-30.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA DA SILVA ARANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 16 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000481-08.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 16 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000491-52.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GONCALO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO GOMES DOS SANTOS OAB - MT0021610A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 16 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000396-22.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA MARIA BELMIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT0010097A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 16 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000376-31.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MANUEL PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL NUNES DE SOUSA OAB - MT0017633A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 16 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-07.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JACIRA LEITE DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT0013831A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

NEIVA PINTO TAPAJOS NASCIMENTO (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY DOS SANTOS PEREIRA OAB - MT0006504A (ADVOGADO)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ OAB - MT22327/O-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo legal, manifestar sobre o ultimo 

despacho/andamento, ID 12883915. Santo Antônio do Leverger, 16 de 

maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000497-59.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY ASSUNCAO DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 16 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000408-36.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 16 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000563-39.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 16 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001025-30.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR JOSE LEITE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 16 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 
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Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000413-58.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 16 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000460-32.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERVAL ANTONIO DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 16 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000604-06.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYN MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA OAB - MT22352/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 16 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000428-27.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL NUNES DE SOUSA OAB - MT0017633A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 16 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000442-11.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA RIBEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 16 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000547-85.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 16 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000438-71.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE DA CRUZ MONTEIRO PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE GALVAO FERREIRA DO VALE OAB - MT10132/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 16 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000427-42.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL NUNES DE SOUSA OAB - MT0017633A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 16 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-94.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ERACLIDES DE AMORIM BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 16 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000538-26.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SOUZA SANTOS OAB - MT22070/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 16 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010020-44.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA SANTANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Fernando Fontes Von Kirchenheim OAB - MT0006706A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 16 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000429-12.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

OMERO BARBOSA MARTINS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO OAB - MT0011406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 16 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-60.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE DIAS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Pouso Miranda OAB - MT0012333A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 16 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000979-41.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 16 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 18057 Nr: 1236-09.2008.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MRR, MARR, LRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EACR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANA VALERIA MENDES 

ALVES - OAB:20.246

 IMPUGNAÇÃO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 18057 Nr: 1236-09.2008.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MRR, MARR, LRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EACR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANA VALERIA MENDES 

ALVES - OAB:20.246

 Código 18057VISTOS, ETC. MAURICIO RICARTE RANGEL E MICHAEL 

APARECIDO RICARTE RANGEL neste ato representados por sua genitora 

LIDIANE RICARTE MAIA ajuizou pedido de cumprimento de sentença em 

desfavor de EDMAR APARECIDO CAÍRES RANGEL todos devidamente 

qualificados. Desta maneira, intimem-se o executado pessoalmente para, 

em 03 (três) dias, pagar a verba alimentícia atrasada [interpretação 

extensiva ao art. 528, CPC] sob pena de multa de 10% [art. 523,§1º]. 

Acaso efetuado o pagamento parcial ressalto que a multa incidirá sobre o 

restante [art. 523, 2º, CPC]. Cientifique-se na mesma ocasião a parte 

executada que este terá o prazo de 15 (quinze) dias para 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresentar, nos 

próprios autos, sua impugnação.Decorrido o prazo acima estabelecido e 

permanecendo silente a parte executada remetam-se os autos ao 

contador deste juízo para que atualize o débito devido e, após oficie-se o 

Cartório de notas e protestos desta comarca, para fins de protesto do 

débito alimentar em desfavor do executado nos termos do art. 528, §1º, 

CPC. Após, remetam-se os autos a parte exequente para que aponte bens 

passíveis de penhora em 05 (cinco) dias.Notifique-se o Ministério 

Público.Intimem-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos-MT, 06 de 

dezembro de 2016.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87017 Nr: 1146-49.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELFON PAULO DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:17872/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com respaldo jurídico no artigo 1º da Lei n° 

8.437/1992, § 2º, do artigo 7º da Lei n° 12.016/2009 e artigos 1º e 2º-B da 

Lei n° 9.494/1997, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

ante a ausência dos pressupostos legais exigidos pelo artigo 300, do 

CPC.Cite-se o Requerido para que traga aos autos documentos que 

contribuam para o esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 

12.153/2009.Nesse viés, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o 

dia 15 de maio de 2018, às 14h30min.Intime-se as partes cientificando-as 

de que deverão comparecer devidamente acompanhadas por seus 

advogado(a)(s), sendo que em sua falta lhes será designado Defensor(a) 

Público(a).As partes poderão constituir representante, por meio de 

procuração específica com poderes para negociar e transigir (§10, art. 

334, do CPC).Advirto as mesmas que o seu não comparecimento 
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injustificado à oralidade é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual será 

revertida em favor do Estado.Obtida a autocomposição, a minuta do 

acordo deverá ser imediatamente encaminhada para esta Magistrada para 

homologação.Não obtida a autocomposição, sairá a parte ré devidamente 

intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, 

sob de pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344, do CPC).Notifique-se o(a) 

conciliador(a) deste juízo da presente designação.Intime-se as partes da 

presente decisão.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 25 de abril 

de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

Comarca de Sapezal

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 017/2018-DF

O Exmo. Doutor Conrado Machado Simão MM. Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Sapezal, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

CONSIDERANDO os Provimentos 06/2014/CM de 07/03/2014 e 03/2018-CM 

de 26/04/2018, que dispõe sobre o Credenciamento para prestação de 

serviços especializados das áreas de Assistência Social, Psicologia, 

Enfermagem e Médica, no âmbito da Justiça de Primeira Instância e dá 

outras providências;

RESOLVE:

Art. 1º. - DESIGNAR conforme abaixo, a Comissão de Apoio ao Processo 

Seletivo para Credenciamento de de pessoas físicas para atuarem como 

Psicólogo(a), para a Comarca de Sapezal/MT.

Presidente - Dr. Conrado Machado Simão,

Membro - Fagner Dias Lopes,

 Membro - Remilson Fabio de Moraes.

Art. 2º. - Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Afixando-se cópia desta 

no átrio do Fórum e remetendo-se ao Departamento de Recursos Humanos 

do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Sapezal, 16 de Maio de 2017.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N.º 018/2018-DF

O Exmo. Doutor Conrado Machado Simão MM. Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Sapezal, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

CONSIDERANDO o ofício n. 61/2018 DCP-MP referente ao CIA 

0031539-74.2018.8.11.000 e a determinação do TCE/MT – Tribunal de 

Contas do Estado de Mato Grosso, para que seja formada a Comissão 

Permanente de Inventário Físico e Contábil – CIPF (Instrução Normativa 

SPA n. 01/2011), a fim de proceder ao inventário patrimonial no período de 

07/05/2018 a 30/06/2018, em atendimento ao Plano de Gestão 2017-2018 

do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso;

RESOLVE:

Art. 1º. - DESIGNAR para compor a Comissão Permanente de Inventário 

Físico Contábil – CIPF, o servidor Remilson Fabio de Moraes, Gestor Geral 

de 1ª Entrância, Matrícula 11140.

Art. 2º. - DESIGNAR como Avaliador Judicial dos bens patrimoniais 

passíveis de doação, Antônio dos Santos, Oficial de Justiça, matrícula nº 

1630.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sapezal, 15 de Maio de 2017.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Edital

CIA Nº 0037693-11.2018.8.11.0000

PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE PSICOLOGO(A) 

PARA COMARCA DE SAPEZAL/MT

EDITAL N. 06/2018-DF

 O Dr. Conrado Machado Simão Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Sapezal, por delegação do Vice-Diretor-Geral do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Eduardo da Silveira 

Campos, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto nos 

Provimentos 06/2014/CM de 07/03/2014 e 03/2018-CM de 26/04/2018, 

tornar público, para ciência dos interessados, a abertura do Processo 

Seletivo para credenciamento de pessoas físicas para atuarem como 

Psicólogo(a), cujo procedimento obedecerá às regras estabelecidas neste 

edital.

 1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 1.1. Constitui objeto do presente certame o credenciamento de pessoas 

físicas para atuar como Psicólogo(a), sendo 01(uma) vaga.

 1.2. A coordenação, operacionalização e acompanhamento serão de 

responsabilidade da Comissão de Apoio ao Processo Seletivo.

 1.3. A Comissão de Apoio ao Processo Seletivo é composta pelos 

seguintes membros: Presidente - Dr. Conrado Machado Simão; Membro - 

Fagner Dias Lopes e Membro - Remilson Fabio de Moraes, instituída pela 

Portaria nº 017/2018-DF.

 2. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO:

 2.1. O Processo Seletivo será composto pelas seguintes fases:

 a) divulgação do edital;

 b) inscrição dos interessados;

 c) divulgação dos inscritos;

c) análise da documentação e do currículo;

 d) divulgação dos interessados habilitados;

 3. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

 3.1. A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente na Diretoria do Foro, 

na Avenida Pirambóia nº 800, Centro - Fórum da Comarca de Sapezal-MT, 

a partir das 13h do dia 18.05.2018 até às 18h do dia 25.05.2018, 

considerando-se como extemporânea e sem validade qualquer inscrição 

feita fora desse período.

 3.1.1. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

 3.2. As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de 

inteira responsabilidade do candidato, dispondo a Comissão de Apoio ao 

Processo Seletivo para credenciamento dos profissionais, o direito de 

excluí-lo do processo seletivo por preenchimento incorreto (RG, CPF, data 

de nascimento) bem como em virtude da ausência de veracidade dos 

dados informados, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal.

 4. DOS REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO

 4.1. São requisitos para o credenciamento de Psicólogo(a), de que trata 

os Provimentos 06/2014-CM e 03/2018-DF:

 I. Ter sido selecionado no Processo Seletivo;

 II. Ser maior de vinte e um (21) anos;

 III. Não possuir antecedentes criminais.

 VI. Ser bacharel em Psicologia e/ou Serviço Social, por instituição 

devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação, e com registro no 

Conselho Regional na respectiva área profissional;

5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

 5.1. Os candidatos deverão protocolizar a documentação relacionada a 

seguir, no ato da inscrição, no Protocolo Geral do Fórum:

 I - cópia autenticada da Carteira de Identidade;

 II – cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

 III - certidões negativas criminais expedidas pelas Justiças Estadual e 

Federal;

 IV – cópia autenticada do diploma e histórico do curso superior;

 V - cópia autenticada dos títulos que venham a ser apresentados;

 VI - certidão negativa expedida pelo Conselho Regional;

VII - atestado de sanidade física e mental;

 VIII - declaração de parentesco;

 IX - declaração informando o tempo de serviço prestado na respectiva 

função, juntamente com comprovantes.

X - declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com as regras 

estabelecidas nestes Provimentos.

XI - duas fotografias 3x4 recentes;

6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

 6.1. O processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado por 

meio de análise de currículo, efetuado pela Comissão de Apoio ao 

Processo Seletivo do Foro, sendo a nota composta da seguinte forma:

 6.1.1. O tempo de serviço público tem o valor de 1 (um) ponto a cada ano 

de exercício, não podendo exceder o total de 2 (dois) pontos.

 6.1.2. O tempo de experiência profissional tem o valor de 0,6 (seis 

décimos) de ponto a cada ano de exercício, não podendo exceder o total 

de 3 (três) pontos.

 6.1.2.1. O tempo de serviço público excedente, não utilizado no subitem 

6.1.1, poderá ser aproveitado sob as regras do subitem 6.1.2.
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6.1.3. À formação acadêmica serão atribuídos 5 (cinco) pontos, excluído o 

título de graduação requerido para o credenciamento, contados da forma 

seguinte:

 a) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, na área específica 

de credenciamento, são atribuídos 3 (três) pontos;

 b) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, que não seja na 

área específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;

 c) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, na área específica 

de credenciamento, são atribuídos 2 (dois) pontos;

 d) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área 

específica de credenciamento, é atribuído 0,75 (setenta e cinco 

centésimos) de ponto;

 e) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em 

vigor, na área específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;

 f) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em 

vigor, que não seja na área específica de credenciamento, é atribuído 0,5 

(cinco décimos) de ponto;

 g) À participação em congressos, seminários e cursos de extensão, na 

área específica de credenciamento, é atribuído 0,25 (vinte e cinco 

centésimos) de ponto, uma única vez.

 6.1.3.1. A pontuação a título de formação acadêmica não pode exceder 

aos 5 (cinco) pontos previstos.

 6.1.3.2. É ônus do candidato a produção de prova documental idônea de 

cada título, não se admitindo a concessão de dilação de prazo para esse 

fim.

 6.1.3.3. Somente serão apreciados os títulos entregues no prazo e forma 

estabelecidos neste edital.

 6.2. Na ocorrência de empate na pontuação de candidatos, será 

priorizado aquele que tiver:

 a) maior idade, nos termos do art. 27, parágrafo único, da Lei nº 

10.741/2003;

 b) maior tempo de exercício na função de jurado, conforme dispõe o art. 

440, do Decreto-Lei 3.689/41, Código de Processo Penal;

 c) maior nota referente ao tempo de experiência profissional, conforme 

dispõe o subitem 6,1,2;

 d) maior nota referente à formação acadêmica, conforme dispõe o 

subitem 6.1.3 deste Edital.

 6.3. Os interessados deverão ter pleno conhecimento dos termos deste 

edital, das condições gerais e particulares de seu objeto, não podendo 

invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo do seu 

adimplemento, não sendo aceitas reivindicações posteriores nesse 

sentido.

 6.4. Serão considerados habilitados ao credenciamento os candidatos 

que atenderem plenamente as exigências deste edital e do Provimento 

06/2014/CM.

 7. DO CREDENCIAMENTO

 7.1. Os habilitados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, nos termos dos Provimentos 06/2014/CM e 03/2018-CM.

 7.2. O Processo Seletivo, de que trata este edital, terá validade de 2 (dois) 

anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

 8. DO DESCREDENCIAMENTO

8.1. Nos termos do artigo 14, do Provimento 06/2014-CM: "Art. 14. O 

profissional será descredenciado: I. Por força de conveniência da 

Administração; II. Quando houver violação aos deveres e atribuições 

previstos nos artigos 15 e seguintes deste Provimento; III. A pedido do 

profissional credenciado".

 9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 9.1. Os profissionais que serão credenciados estarão sujeitos às 

normativas especificadas pelos Provimentos 06/2014/CM e 03/2018-CM.

 9.2. Os documentos entregues no momento da inscrição não serão 

devolvidos.

 Sapezal, 16 de maio de 2018.

Doutor Conrado Machado Simão

Juiz de Direito - Diretor do Foro

Presidente da Comissão de Apoio

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108472 Nr: 1065-80.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA & POZZOBOM LTDA - ME, VICENCIA 

ALVES DA SILVA, ANDRÉ POZZOBOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107885 Nr: 674-28.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONEI EDIO GIONGO, VALDISNEI JOSÉ GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos nos termos do artigo 1.210 da CNGC, para intimar a 

parte autora para o preparo e distribuição da Carta Precatória expedida 

nos autos junto ao Juízo Deprecado, no prazo de 10(dez) dias, ficando 

desde já intimado a comprovar sua distribuição no prazo de 30 (trinta) 

dias, nos termos do art. 1.210, § 2º da CNGC.

CNGC – Art. 1.210. Expedida a carta precatória, intimar a parte para 

diligenciar o seu cumprimento em 10 (dez) dias, ressalvados os casos em 

que a parte for beneficiária da Justiça Gratuita.

§ 1º As custas das cartas precatórias expedidas para cumprimento entre 

Comarcas do Estado

de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas no Juízo deprecante.

§ 2º Decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias da entrega da carta 

precatória, intimar a parte para comprovar a distribuição no Juízo 

deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109235 Nr: 1530-89.2018.811.0078

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELPOL DE SAPEZAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO HENRIQUE SILVA TAVARES GAMA, 

MACI RUBISTEN GONÇALVES PEREIRA, JUNIO GONÇALVES DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR BARROS FREITAS 

OSTI - OAB:18335/O, Augusto Cezar de Aquino Taques - 

OAB:12026/O, PAULO VITOR REGINATO - OAB:23017/MT, ROMULO 

BEZERRA PEGORARO - OAB:23871/MT

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de informações em Habeas Corpus impetrado em favor 

do flagrado Junio Gonçalves de Carvalho.
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Junto na oportunidade o ofício com as informações e comprovante de 

envio.

No mais, considerando que já existe ação penal distribuída relativa aos 

fatos apurados neste auto de prisão em flagrante (Código 110126), 

certifique-se o translado dos documentos necessários para aqueles autos 

(110126), após ARQUIVE-SE com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110380 Nr: 2296-45.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO 

GROSSO – SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o teor da Portaria n.º 1.135/2011/PRES, que instalou junto ao 

Poder Judiciário deste Estado o Núcleo de Apoio Técnico - NAT, com a 

finalidade de auxiliar os Magistrados na formação de um juízo de valor 

quanto à apreciação das questões clínicas relacionadas à saúde, 

determino, com URGÊNCIA em razão de pedido de tutela, que se digitalize 

a integralidade deste feito e, incontinenti, encaminhe-se ao referido núcleo 

(NAT - Núcleo de Apoio Técnico), através do malote digital, 

solicitando-lhes a emissão de Parecer Técnico sobre as questões clínicas 

relativas ao caso em apreço.

Aportado aos autos o parecer, tornem os autos conclusos para 

apreciação do pedido de Urgência.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110322 Nr: 2259-18.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SDCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, considerando que o processo está em sua fase inicial, com 

provas produzidas apenas por uma das partes, entendo prudente fixar os 

alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, 

bem como 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, tais 

como medicamentos, assistência médica, farmacêutica e materiais 

escolares, comprovados mediante recibo, a serem pagos mensalmente 

todo dia 10 (dez) de cada mês, a partir da intimação desta decisão 

devendo ser depositado na conta da Caixa Econômica Federal, Agência 

0765, Conta poupança nº 00024115-8, Operação 013, de titularidade da 

genitora dos menores, sendo que, após formada a angularização 

processual, o binômio capacidade/necessidade será avaliado com maior 

clareza.DESIGNE-SE audiência de CONCILIAÇÃO de acordo com a pauta 

do conciliador do juízo.Cite-se o Requerido e INTIME-SE a Requerente, 

consignando que o não comparecimento injustificado de qualquer das 

partes na audiência de conciliação “é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa” (art. 334, §2º do 

CPC).Consigne-se ainda na citação do requerido que a não apresentação 

de resposta implica revelia, reputando-se verdadeiras as alegações feitas 

na inicial.EXPECA-SE o TERMO DE GUARDA.PROCESSE-SE em segredo de 

justiça, por força do contido no art. 189, II, do Código de Processo 

Civil.NOTIFIQUE-SE o Ministério Público Estadual.INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 78188 Nr: 2062-05.2014.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO ANTONIO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifica-se para os fins de direito que foi expedida Carta Precatória para 

a Comarca de Araripina-PE, e que se encontra aguardando nesta 

Ssecretaria da Vara Única a retirada pela parte requerente para 

cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110065 Nr: 2119-81.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a justiça gratuita requerida.

Intime-se o executado para que, em 3 (três) dias, pague o débito, no valor 

total de R$ 735,37 (setecentos e trinta e cinco reais e trinta e sete 

centavos) prove que o fez ou justifique a impossibilidade de efetuar o 

pagamento.

Não satisfeito o débito ou não apresentada justificativa no prazo supra, 

defiro desde já o protesto da decisão judicial, nos termos do art. 528, § 1º, 

do novo Código de Processo Civil.

Deverá constar da intimação que o débito alimentar no valor de R$ 376,85 

(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) autoriza a 

prisão civil do alimentante, já que compreende as 3 (três) prestações 

anteriores ao ajuizamento da execução, podendo ser decretada se, após 

o prazo para pagamento, o executado não pagar ou se a justificativa 

apresentada não for aceita (art. 528, § 3º, do Código de Processo Civil).

Intimem-se.

Dê-se Ciência ao Ministério Público Estadual.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 104993 Nr: 4131-05.2017.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACELIO BEATO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB.

 Vistos etc.

Tendo em vista o indeferimento da Tutela no Agravo de instrumento, 

INTIME-SE o agravante para que cumpra IMEDIATAMENTE a decisão de 

ref. 21, no que tange à devolução do veículo ao requerido no prazo de 

24(vinte e quatro) horas, sob pena de aplicação de multa diária de 

250,00(duzentos e cinquenta reais) pelo descumprimento limitada ao teto 

de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), sem prejuízo de outras 

medidas coercitivas.

Intime-se

 Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110319 Nr: 2254-93.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ALDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 793 de 806



CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, considerando que o processo está em sua fase inicial, com 

provas produzidas apenas por uma das partes, entendo prudente fixar os 

alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, 

bem como 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, tais 

como medicamentos, assistência médica, farmacêutica e materiais 

escolares, comprovados mediante recibo, a serem pagos mensalmente 

todo dia 10 (dez) de cada mês, a partir da intimação desta decisão 

devendo ser depositado na conta da Caixa Econômica Federal, Agência 

3434, Operação 013, Conta Poupança nº 00003777-0, de titularidade da 

genitora do menor, sendo que, após formada a angularização processual, 

o binômio capacidade/necessidade será avaliado com maior 

clareza.DESIGNE-SE audiência de CONCILIAÇÃO de acordo com a pauta 

do conciliador do juízo.Cite-se o Requerido e INTIME-SE a Requerente, 

consignando que o não comparecimento injustificado de qualquer das 

partes na audiência de conciliação “é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa” (art. 334, §2º do 

CPC).Consigne-se ainda na citação do requerido que a não apresentação 

de resposta implica revelia, reputando-se verdadeiras as alegações feitas 

na inicial.EXPECA-SE o TERMO DE GUARDA.PROCESSE-SE em segredo de 

justiça, por força do contido no art. 189, II, do Código de Processo 

Civil.NOTIFIQUE-SE o Ministério Público Estadual.INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110222 Nr: 2200-30.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a justiça gratuita requerida.

Intime-se o executado para que, em 3 (três) dias, pague o débito, no valor 

total de R$ 3.771,79 (três mil setecentos e setenta e um reais e setenta e 

nove centavos) prove que o fez ou justifique a impossibilidade de efetuar 

o pagamento.

Não satisfeito o débito ou não apresentada justificativa no prazo supra, 

defiro desde já o protesto da decisão judicial, nos termos do art. 528, § 1º, 

do novo Código de Processo Civil.

Deverá constar da intimação que o débito alimentar no valor de R$ 63,73 

(sessenta e três reais e setenta e três centavos) autoriza a prisão civil do 

alimentante, já que compreende as 3 (três) prestações anteriores ao 

ajuizamento da execução, podendo ser decretada se, após o prazo para 

pagamento, o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não 

for aceita (art. 528, § 3º, do Código de Processo Civil).

Intimem-se.

Dê-se Ciência ao Ministério Público Estadual.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110095 Nr: 2140-57.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a justiça gratuita requerida.

Intime-se o executado para que, em 3 (três) dias, pague o débito, no valor 

total de R$ 1.761,87 (mil setecentos e sessenta e um reais e oitenta e sete 

centavos) prove que o fez ou justifique a impossibilidade de efetuar o 

pagamento.

Não satisfeito o débito ou não apresentada justificativa no prazo supra, 

defiro desde já o protesto da decisão judicial, nos termos do art. 528, § 1º, 

do novo Código de Processo Civil.

Deverá constar da intimação que o débito alimentar no valor de R$ 868,87 

(oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos) autoriza a 

prisão civil do alimentante, já que compreende as 3 (três) prestações 

anteriores ao ajuizamento da execução, podendo ser decretada se, após 

o prazo para pagamento, o executado não pagar ou se a justificativa 

apresentada não for aceita (art. 528, § 3º, do Código de Processo Civil).

Intimem-se.

Dê-se Ciência ao Ministério Público Estadual.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110101 Nr: 2146-64.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a justiça gratuita requerida.

Intime-se o executado para que, em 3 (três) dias, pague o débito, no valor 

total de R$ 927,39 (novecentos e vinte e sete reais e trinta e nove 

centavos) prove que o fez ou justifique a impossibilidade de efetuar o 

pagamento.

Não satisfeito o débito ou não apresentada justificativa no prazo supra, 

defiro desde já o protesto da decisão judicial, nos termos do art. 528, § 1º, 

do novo Código de Processo Civil.

Deverá constar da intimação que o débito alimentar no valor de R$ 927,39 

(novecentos e vinte e sete reais e trinta e nove centavos) autoriza a 

prisão civil do alimentante, já que compreende as 3 (três) prestações 

anteriores ao ajuizamento da execução(fevereiro de 2018 à abril 2018), 

podendo ser decretada se, após o prazo para pagamento, o executado 

não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita (art. 528, § 3º, 

do Código de Processo Civil).

Intimem-se.

Dê-se Ciência ao Ministério Público Estadual.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109232 Nr: 1526-52.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANE ALMEIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS NUNES PAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a justiça gratuita requerida.

Intime-se o executado para que, em 3 (três) dias, pague o débito, no valor 

total de R$ 2.345,36 (dois mil trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e 

seis centavos) prove que o fez ou justifique a impossibilidade de efetuar o 

pagamento.

Não satisfeito o débito ou não apresentada justificativa no prazo supra, 

defiro desde já o protesto da decisão judicial, nos termos do art. 528, § 1º, 

do novo Código de Processo Civil.

Deverá constar da intimação que o débito alimentar no valor de R$ 989,22 

(novecentos e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos) autoriza a 

prisão civil do alimentante, já que compreende as 3 (três) prestações 

anteriores ao ajuizamento da execução, podendo ser decretada se, após 

o prazo para pagamento, o executado não pagar ou se a justificativa 

apresentada não for aceita (art. 528, § 3º, do Código de Processo Civil).

Intimem-se.

Dê-se Ciência ao Ministério Público Estadual.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110067 Nr: 2120-66.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025817/5/2018 Página 794 de 806



 PARTE AUTORA: MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a justiça gratuita requerida.

Intime-se o executado para que, em 3 (três) dias, pague o débito, no valor 

total de R$ 2.598,75 (quatro mil novecentos e setenta e dois reais e 

noventa e quatro centavos) prove que o fez ou justifique a impossibilidade 

de efetuar o pagamento.

Não satisfeito o débito ou não apresentada justificativa no prazo supra, 

defiro desde já o protesto da decisão judicial, nos termos do art. 528, § 1º, 

do novo Código de Processo Civil.

Deverá constar da intimação que o débito alimentar no valor de R$ 

1.281,58 (mil duzentos e oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos) 

autoriza a prisão civil do alimentante, já que compreende as 3 (três) 

prestações anteriores ao ajuizamento da execução, podendo ser 

decretada se, após o prazo para pagamento, o executado não pagar ou 

se a justificativa apresentada não for aceita (art. 528, § 3º, do Código de 

Processo Civil).

Intimem-se.

Dê-se Ciência ao Ministério Público Estadual.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109231 Nr: 1525-67.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANI FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MAIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a justiça gratuita requerida.

Intime-se o executado para que, em 3 (três) dias, pague o débito, no valor 

total de R$ 2.527,33 (dois mil quinhentos e vinte e sete reais e trinta e três 

centavos) prove que o fez ou justifique a impossibilidade de efetuar o 

pagamento.

Não satisfeito o débito ou não apresentada justificativa no prazo supra, 

defiro desde já o protesto da decisão judicial, nos termos do art. 528, § 1º, 

do novo Código de Processo Civil.

Deverá constar da intimação que o débito alimentar no valor de R$ 

1.886,58 (mil oitocentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos) 

autoriza a prisão civil do alimentante, já que compreende as 3 (três) 

prestações anteriores ao ajuizamento da execução, podendo ser 

decretada se, após o prazo para pagamento, o executado não pagar ou 

se a justificativa apresentada não for aceita (art. 528, § 3º, do Código de 

Processo Civil).

Intimem-se.

Dê-se Ciência ao Ministério Público Estadual.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109233 Nr: 1527-37.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIANE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNILSON ARAÚJO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a justiça gratuita requerida.

Intime-se o executado para que, em 3 (três) dias, pague o débito, no valor 

total de R$ 4.972,94 (quatro mil novecentos e setenta e dois reais e 

noventa e quatro centavos) prove que o fez ou justifique a impossibilidade 

de efetuar o pagamento.

Não satisfeito o débito ou não apresentada justificativa no prazo supra, 

defiro desde já o protesto da decisão judicial, nos termos do art. 528, § 1º, 

do novo Código de Processo Civil.

Deverá constar da intimação que o débito alimentar no valor de R$ 824,30 

(oitocentos e vinte e quatro reais e trinta centavos) autoriza a prisão civil 

do alimentante, já que compreende as 3 (três) prestações anteriores ao 

ajuizamento da execução, podendo ser decretada se, após o prazo para 

pagamento, o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não 

for aceita (art. 528, § 3º, do Código de Processo Civil).

Intimem-se.

Dê-se Ciência ao Ministério Público Estadual.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 92232 Nr: 1365-13.2016.811.0078

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDSL, MADLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da petição de ref. 28, INTIME-SE a parte Exequente para que 

apresente planilha com o cálculo atualizado do débito alimentar.

Após, conclusos para recebimento.

Proceda a Secretaria a atualização da classe processual fazendo constar 

Execução de Alimentos.

Às providências.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25540 Nr: 602-61.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alves Pereira Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 Vistos, etc.

Devidamente citado (fl. 67-verso), o acusado apresentou resposta à 

acusação (fls. 69/71), arrolando como suas as mesmas testemunhas 

arroladas na acusação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e decido.

Compulsando os autos verifico que não estão presentes circunstancias 

que ensejam a absolvição sumária do acusado, nos termos do artigo 397 e 

incisos do Código de Processo Penal.

Outrossim, não havendo qualquer questão de ordem material ou 

processual que possa impedir o processamento do feito e não arguidas 

preliminares, fatos estes que impõem o seu prosseguimento com a devida 

instrução processual.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de julho de 

2017, às 15:00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas, para comparecerem à audiência 

acima designada.

Intime-se o acusado, pessoalmente, bem como sua defesa.

Requisitem as testemunhas que são policias, se houver.

 Expeça-se carta precatória para oitiva de testemunha, que por ventura, 

resida em comarca diversa.

 Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 25327 Nr: 457-05.2016.811.0094

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. Borges dos Santos - ME, Janaina Michele 

Borges Santos, JOÃO XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT/19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presente autos para intimar a parte requerente, para que 

proceda ao pagamento do valor da diligência do oficial de justiça referente 

ao ato de Mandado de CITAÇÃO da parte com endereço na zona rural 

(Nova Fronteira - Fazenda Terra Santa). Esclareço que, com base no 

provimento nº 07/2017 CGJ, deve o requerente acessar o site 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone "Diligência->Emissão de 

Guia de Diligência", preencher os dados do processo e, na parte referente 

ao "bairro", clicar em "Gleba Mercedes", para emitir a guia no valor de R$ 

450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). Considerando o percurso de 

40KM a mais até Fazenda Terra Santa, requer o pagamento do 

complemento de diligência no valor de R$ 200,00 (duzentos reais)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 23072 Nr: 522-70.2012.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irani Zanoto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Ricardo Giorgi, Valdeci Alves da Silva, 

Sady Casonatto, Valdemar Candido da Silva, Darci José Trentini, Valderi 

Alves da Silva, Agenor Casonatto, Tarciso Giorgi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pires Rocha - 

OAB:MT/13.067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Ricardo Cavina - 

OAB:MT/9.576-A, Maria Aparecida Alves da Silva - OAB:19032 PR, 

Reginaldo Monteiro de Oliveira - OAB:9945/MT

 Certifico que nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls.555 , via 

malote digital, para a Comarca de Lucas Do Rio Verde-MT.Código de 

rastreabilidade: 81120183365591-- 81120183365585-- 81120183365583-- 

8 1 1 2 0 1 8 3 3 6 5 5 9 0 - - 8 1 1 2 0 1 8 3 3 6 5 5 8 4 - - 8 1 1 2 0 1 8 3 3 6 5 5 8 9 -

-81120183365587--81120183365588-81120183365586.

Comarca de Tapurah

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000044-59.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALBERTO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

NUMERO DO PROCESSO: 1000044-59.2018.8.11.0108 REQUERENTE: 

MARCOS ALBERTO FERREIRA ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: SILVIO 

LUIZ GOMES DA SILVA - MT0017690A REQUERIDO: OI MOVEL S.A 

Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: 

Audiências de Conciliação Data: 12/06/2018 Hora: 13:40 , a se realizar na 

sede deste Juizado Especial da Comarca de Tapurah-MT. Jucileine Kreutz 

de Lima Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000045-44.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALBERTO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

NUMERO DO PROCESSO: 1000045-44.2018.8.11.0108 REQUERENTE: 

MARCOS ALBERTO FERREIRA ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: SILVIO 

LUIZ GOMES DA SILVA - MT0017690A REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por 

seu procurador, para comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: 

Audiências de Conciliação Data: 12/06/2018 Hora: 14:00 , a se realizar na 

sede deste Juizado Especial da Comarca de Tapurah-MT. Jucileine Kreutz 

de Lima Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000046-29.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALBERTO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

NUMERO DO PROCESSO: 1000046-29.2018.8.11.0108 REQUERENTE: 

MARCOS ALBERTO FERREIRA ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: SILVIO 

LUIZ GOMES DA SILVA - MT0017690A REQUERIDO: RENOVA 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. 

Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: 

Audiências de Conciliação Data: 12/06/2018 Hora: 14:20 , a se realizar na 

sede deste Juizado Especial da Comarca de Tapurah-MT. Jucileine Kreutz 

de Lima Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000052-36.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

NUMERO DO PROCESSO: 1000052-36.2018.8.11.0108 REQUERENTE: 

MARCOS ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - MT0017690A REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Impulsiono os autos para promover a intimação 

da parte autora, por seu procurador, para comparecer a audiência Tipo: 

Conciliação Sala: Audiências de Conciliação Data: 12/06/2018 Hora: 14:40 

, a se realizar na sede deste Juizado Especial da Comarca de Tapurah-MT. 

Jucileine Kreutz de Lima Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000053-21.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

LUSINALDO FRAZAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

NUMERO DO PROCESSO: 1000053-21.2018.8.11.0108 REQUERENTE: 

LUSINALDO FRAZAO ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: SILVIO LUIZ 

GOMES DA SILVA - MT0017690A REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA 

MARI - MT0003056A Impulsiono estes autos para promover a intimação 

das partes, por seus procuradores, para comparecerem a audiência Tipo: 
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Conciliação Sala: Audiências de Conciliação Data: 12/06/2018 Hora: 15:00 

, a se realizar na sede deste Juizado Especial da Comarca de Tapurah-MT. 

Jucileine Kreutz de Lima Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000054-06.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DA CRUZ LADISLAU JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

NUMERO DO PROCESSO: 1000054-06.2018.8.11.0108 REQUERENTE: LUIZ 

DA CRUZ LADISLAU JUNIOR ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: SILVIO 

LUIZ GOMES DA SILVA - MT0017690A REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por 

seu procurador, para comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: 

Audiências de Conciliação Data: 12/06/2018 Hora: 15:20 , a se realizar na 

sede deste Juizado Especial da Comarca de Tapurah-MT. Jucileine Kreutz 

de Lima Gestora Judiciária

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62532 Nr: 1371-62.2017.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN DE BARROS DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 20467/O

 (...) INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva ao acusado 

João Paulo de Souza, mantendo a decisão que decretou a prisão 

preventiva, pelas razões e motivos já expostos. Pois bem. Analisando a 

defesa prévia apresentada, verifico que os argumentos expedidos não 

são suficientes para ilidir a “opinio delicti”, ou seja, são insuficientes, por 

ora, para afastar a materialidade do delito e os indícios de autoria.Assim, 

ante a inexistência de quaisquer das hipóteses ensejadoras do julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 397, CPP, DESIGNO solenidade para 

20/06/2018 às 17h30min, DETERMINANDO a intimação da defesa, das 

testemunhas arroladas e do órgão ministerial para comparecimento. 

Depreque-se a oitiva das testemunhas, se necessário, fixando prazo para 

o cumprimento, consoante preceitua o artigo 1.362, seção 3, capítulo VII 

da CNGC.Com o fito de evitar que os autos venham conclusos na data da 

solenidade sem o cumprimento integral ou justificativa a tanto, DETERMINO 

que a Secretaria de Vara CERTIFIQUE antes da conclusão.EXPEÇA-SE a 

certidão em favor do advogado nomeado, no importe de 01 (um) 

URH.DETERMINO a alteração no sistema Apolo, devendo tão somente 

constar o nome do causídico constituído. ATENTE-SE a Secretaria de Vara 

no tocante as juntadas das peças processuais urgentes, ora 

protocoladas, a fim de que se evitem a morosidade processual.INTIMEM-SE 

o acusado, o advogado, e as testemunhas arroladas.CIENTIFIQUE-SE o 

Ministério Público Estadual.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 15 de maio de 2018.Jean Paulo Leão 

RufinoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50358 Nr: 260-19.2012.811.0085

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZM, SZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13779-B/MT

 Processo nº 260-19.2012.811.0085 (Código 50358)

Exequente: Eduardo Zarth Marsango

Representante: Solange Zarth

Executado: Genir Marsango

Vistos.

Considerando a manifestação de fls. 62/63, DETERMINO a remessa dos 

autos ao contador judicial deste juízo para que proceda-se com a 

atualização da dívida e seus referidos descontos, a fim de apurar os reais 

valores objetos desta ação.

Após, INTIME-SE a parte autora para requerer o que de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo in albis, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte/MT, 08 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57173 Nr: 1356-64.2015.811.0085

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZM, SZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13779-B/MT

 Processo nº 1356-64.2015.811.0085 (Código 57173)

Exequente: Eduardo Zarth Marsango

Representante: Solange Zarth

Executado: Genir Marsango

Vistos.

Considerando o lapso temporal transcorrido nos autos, INTIME-SE 

pessoalmente a parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Após, devidamente certificado, voltem-me os autos conclusos para 

ulteriores deliberações.

Cumpra-se.

Às providências.

Terra Nova do Norte/MT, 08 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36784 Nr: 792-95.2009.811.0085

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZM, SZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13779-B/MT

 Processo nº 2009/203 (Código 36784)

Exequente: Eduardo Zarth Marsango

Representante: Solange Zarth

Executado: Genir Marsango

Vistos.

Considerando a manifestação de fls. 66/67, DETERMINO a remessa dos 

autos ao contador judicial deste juízo para que proceda-se com a 

atualização da dívida e seus referidos descontos, a fim de apurar os reais 

valores objetos desta ação.

Após, INTIMEM-SE as partes para requererem o que de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Transcorrido o prazo in albis, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.
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Terra Nova do Norte/MT, 08 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51762 Nr: 452-15.2013.811.0085

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZM, SZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13779-B/MT

 Processo nº 452-15.2013.811.0085 (Código 51762)

Exequente: Eduardo Zarth Marsango

Representante: Solange Zarth

Executado: Genir Marsango

Vistos.

Considerando o lapso temporal transcorrido nos autos, INTIME-SE 

pessoalmente a parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Após, devidamente certificado, voltem-me os autos conclusos para 

ulteriores deliberações.

Cumpra-se.

Às providências.

Terra Nova do Norte/MT, 08 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56077 Nr: 769-42.2015.811.0085

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLACI APARECIDA ZINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DOS SANTOS GERMANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO AURÉLIO CARDOSO - 

OAB:OAB/MT 18700-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 769-42.2015.811.0085 (Código 56077)

Exequente: Glaci Aparecida Zini

Executado: Jose Carlos dos Santos Germano

Vistos.

INDEFIRO o requerimento de citação por edital do executado. É que, a 

citação, realizada mediante a expedição de edital, exige, como condição 

de regularidade/validade, o prévio esgotamento de todos meios disponíveis 

de localização do réu e, ao mesmo tempo, o exaurimento dos instrumentos 

convencionais de citação (citação via postal e por oficial de justiça) [cf.: 

STJ, AgRg no AREsp n.º 771.538/SP, 4.ª Turma, Rel.: Min. Luis Felipe 

Salomão, j. 06/10/2015; STJ, AgRg no AREsp n.º 430.022/BA, 3.ª Turma, 

Rel.: Min. João Otávio de Noronha, j. 05/05/2015]. No caso concreto, 

embora empreendidas tentativas com o propósito de proceder à citação do 

executado, não foi tentada, sem êxito, a realização através de pesquisas 

online.

 Como medida de prudência e evitar a configuração de nulidade 

processual, por vício da citação, DETERMINO que se realizem buscas nos 

sistemas InfoJud e Renajud, visando obter informações acerca do atual 

endereço do executado.

Com a juntada dos extratos, que seguem no anexo, que evidenciam que a 

requerida se encontra em lugar incerto e não-sabido, com lastro no teor do 

art. 257, inciso I do Código de Processo Civil, DETERMINO que se proceda 

à citação do executado, mediante a expedição de edital. Estabeleço, com 

fundamento no art. 257, inciso III do Código de Processo Civil, prazo de 60 

(sessenta) dias.

Às providencias.

Intime-se.

Terra Nova do Norte/MT, 07 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61244 Nr: 578-26.2017.811.0085

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EKMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que não foi possível encontrar o endereço da parte 

requerida através da consulta online realizada, conforme certificado às 

fls. 19/20, intime-se a parte autora para apresentar o endereço atualizado 

da parte requerida, no prazo de 15 dias, sob pena de inviabilizar o 

prosseguimento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51118 Nr: 1054-40.2012.811.0085

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO AURÉLIO CARDOSO - 

OAB:OAB/MT 18700-O, JULIANO SGUIZARDI - OAB:OAB/MT 16.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO BARROS FILHO - 

OAB:OAB/SP 90.478, HELIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:OAB/MT Nº 

13911

 Autos n° 1054-40.2012.811.0085 (Código 51118)

Exequente: Glaci Aparecida Zini

Executado: Jose Carlos dos Santos Germano

Vistos.

Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar o cumprimento de sentença.

Tendo em vista a sentença proferida às fls. 195/197 dos autos, bem como 

diante do conteúdo decidido nesta, DETERMINO que se proceda à 

intimação do executado, mediante a expedição de mandado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento integral do débito, 

acrescido de custas judiciais [art. 523 do Código de Processo Civil]. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem quitação voluntária da 

dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de penhora e nova 

intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação 

[art. 525 do Código de Processo Civil].

A ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias 

acarretará: a) na imposição de multa de 10%; b) no pagamento de 

honorários de advogado, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor 

dado à causa [art. 523, § 1.º do Código de Processo Civil]; c) na 

expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 523, § 3.º do Código 

de Processo Civil]; d) na realização de apontamento de protesto da 

decisão judicial e de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes 

[art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Terra Nova do Norte/MT, 07 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53018 Nr: 211-07.2014.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL RODRIGUES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 211-07.2014.811.0085 (Código 53018)

Requerente: Isabel Rodrigues Lopes

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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Vistos.

Cuida-se de “Execução de Sentença” movida por Isabel Rodrigues Lopes 

contra Instituto Nacional do Seguro Social - INSS buscando, em síntese, a 

prestação jurisdicional.

Devidamente intimado, o executado à fl. 123 concordou com o valor 

apresentado pela exequente.

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Assim, considerando que o executado concordou com os valores 

apresentados pela exequente, HOMOLOGO o cálculo acostado às fls. 

120/121 dos autos, totalizando a importância de R$ 29.559,74 (vinte e 

nove mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta e quatro 

centavos).

EXPEÇAM-SE os ofícios requisitórios.

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 

8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

Após, intime-se a parte autora para informar o pagamento integral do 

débito, sendo o silêncio interpretado como quitação integral.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Cumpra-se.

 Às providências.

Terra Nova do Norte/MT, 07 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59876 Nr: 1305-19.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESEQUIEL AJALA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT

 Ante o exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por 

Esequiel Ajala contra Banco Votorantim S/A. para:a)Declarar a 

inexigibilidade do débito relativo ao contrato 234331865, tornando definitiva 

a antecipação de tutela deferida às fls. 22/23;b) Deferir o pedido de 

repetição de valores em dobro, no valor mensal de R$ 163,50 (cento e 

sessenta e três reais e cinquenta centavos), pelo período que perdurou 

os descontos. Esse montante contará juros legais de 1% ao mês desde a 

citação em 17/02/2017 (art. 405 do Código Civil) e correção monetária pelo 

índice do IGP-M a partir de cada débito em conta (Súmula 43 STJ), em valor 

a ser apurado em sede de liquidação de sentença;c) Condenar o 

requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido pelo IGP-M a partir da 

presente data (Súmula 362 do STJ) até o efetivo pagamento e acrescido 

de juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil de 2002 c/c 

artigo 161, § 1.º do Código Tributário Nacional), a contar da data do evento 

danoso (07/02/2014);d)Condeno a parte requerida ao pagamento de 

custas e despesas processuais, nos termos do art. 85, §2º, fixando os 

honorár ios advocatíc ios em 20% sobre o valor da 

condenação.Aguarde-se prazo para a interposição de eventual recurso, 

transcorrido este em branco, o devedor terá um no prazo de 15 (quinze) 

dias para efetuar o pagamento a contar do trânsito em julgado da 

sentença; em não efetuando o pagamento, além da correção monetária e 

juros, haverá acréscimo de multa de 10% (dez por cento), consoante o 

disposto no artigo 523, §1º, do CPC.P.R.I.C.Às providências.Terra Nova do 

Norte, 15 de maio de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56165 Nr: 806-69.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BALDUINO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MG 76696

 Ante o exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por Jose 

Balduino Neto contra Banco BMG S/A., para:a)Declarar a inexigibilidade do 

débito relativo ao contrato 246161122, tornando definitiva a antecipação 

de tutela deferida às fls. 10/11;b) Deferir o pedido de repetição de valores 

em dobro, no valor mensal de R$ 143,53 (cento e quarenta e três reais e 

cinquenta e três centavos), pelo período que perdurou os descontos. 

Esse montante contará juros legais de 1% ao mês desde a citação (art. 

405 do Código Civil) e correção monetária pelo índice do IGP-M a partir de 

cada débito em conta (Súmula 43 STJ), em valor a ser apurado em sede 

de liquidação de sentença;c) Condenar o requerido ao pagamento de 

indenização a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), a ser corrigido pelo IGP-M a partir da presente data (Súmula 362 do 

STJ) até o efetivo pagamento e acrescido de juros moratórios de 1% ao 

mês (artigo 406 do Código Civil de 2002 c/c artigo 161, § 1.º do Código 

Tributário Nacional), a contar da data do evento danoso 

(07/12/2014);d)Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e 

despesas processuais, nos termos do art. 85, §2º, fixando os honorários 

advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.Aguarde-se prazo 

para a interposição de eventual recurso, transcorrido este em branco, o 

devedor terá um no prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento a 

contar do trânsito em julgado da sentença; em não efetuando o 

pagamento, além da correção monetária e juros, haverá acréscimo de 

multa de 10% (dez por cento), consoante o disposto no artigo 523, §1º, do 

CPC.P.R.I.C.Às providências.Terra Nova do Norte, 15 de maio de 

2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57350 Nr: 68-47.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENESIO ANTONIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO REGIONAL SP 2, SERASA EXPERIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-A

 Ante o exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por 

Genesio Antonio dos Santos contra Claro Regional SP2 para:a)Declarar a 

inexigibilidade do débito relativo ao contrato 102837745, tornando definitiva 

a antecipação de tutela deferida às fls. 23/25;b)Condenar o requerido ao 

pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido pelo IGP-M a partir da presente 

data (Súmula 362 do STJ) até o efetivo pagamento e acrescido de juros 

moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil de 2002 c/c artigo 

161, § 1.º do Código Tributário Nacional), a contar da data do evento 

danoso (19/03/2014);c)Condeno a parte requerida ao pagamento de 

custas e despesas processuais, nos termos do art. 85, §2º, fixando os 

honorár ios advocatíc ios em 20% sobre o valor da 

condenação.Aguarde-se prazo para a interposição de eventual recurso, 

transcorrido este em branco, o devedor terá um no prazo de 15 (quinze) 

dias para efetuar o pagamento a contar do trânsito em julgado da 

sentença; em não efetuando o pagamento, além da correção monetária e 

juros, haverá acréscimo de multa de 10% (dez por cento), consoante o 

disposto no artigo 523, §1º, do CPC.P.R.I.C.Às providências.Terra Nova do 

Norte, 15 de maio de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37469 Nr: 51-21.2010.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 
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PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para 

CONDENAR a ré ANDRÉIA APARECIDA DOS SANTOS DUTRA, 

anteriormente qualificada, como incurso nas sanções previstas pelo artigo 

133, do Código Penal e ABSOLVER a ré ANDRÉIA APARECIDA DOS 

SANTOS DUTRA pelo delito capitulado no artigo 218-B, do Código Penal, o 

que faço com fulcro no artigo 386, V, do Código de Processo Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51314 Nr: 1268-31.2012.811.0085

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON JOSÉ BARROS, ELTON FRANCISCO BARROS, 

NILSON ANTONIO DE AGUIAR, SANDRA SCHLICKMANN RUSCHEL, 

MARGARETE HELENA MARTINS DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos conta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na exordial, EXTINGUINDO 

o feito com resolução de mérito (artigo 487, inciso I, do CPC), para 

CONDENAR o requerido a pagar o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 

reais), a título de compensação por danos morais, a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), 

acrescido de juros legais de 1 % (um por cento) ao mês (Súmula 54 do 

STJ).Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial [art. 86 

do Código de Processo Civil], deverá arcar, a requerente, com 50% das 

custas processuais e a requerida com os demais 50% remanescentes. 

Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, 

CONDENO os autores, no pagamento de honorários advocatícios ao 

patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor atribuído 

à causa e, também, o requerido no pagamento de honorários de 

advogado, arbitrados na proporção de 10% do valor da condenação, 

considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por 

parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, 

vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.º do Código de 

Processo Civil].P. R. I. C.Transitada em julgado a sentença, AO ARQUIVO 

com as baixas e anotações de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do 

Norte, 09 de maio de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51664 Nr: 354-30.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS TIAGO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no 

art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão, 

para condenar a reclamada a pagar título de indenização a quantia de R$ 

843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) 

equivalente ao valor da indenização multiplicado pelo percentual previsto 

na tabela da Lei nº 6.194/74 (com a redação dada pela Lei nº 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional, com incidência de 

juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a 

partir do sinistro.Custas na forma da lei.CONDENO, ainda, a requerida, no 

pagamento dos honorários advocatícios de FIXO em 20% (vinte por 

cento), sobre o valor da condenação ora arbitrada, nos termos do § 2º do 

artigo 85 do NCPC e do artigo 11, § 1º, da Lei 1.060/50.P.R.I.C. Após o 

trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, AO ARQUIVO com as 

baixas e anotações de estilo.ÀS PROVIDENCIAS.Terra Nova do Norte, 15 

de maio de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39431 Nr: 539-39.2011.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORTOLLI E RODRIGUES LTDA, LAURINDO DENIS 

FERRAZ RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR LANG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO - 

OAB:OAB/MT 18484, GUSTAVO SUTILO MARTINS - OAB:13182-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI - 

OAB:21671/O

 Processo nº 539-39.2011.811.0085 (Código 39431)

Requerente: Debortolli e Rodrigues LTDA

Requerido: Vilmar Lang

Vistos.

DEFIRO o petitório de desentranhamento da Cédula de Produto Rural às fls. 

484/484-v, DEVENDO a parte autora substituí-las por fotocópias simples. 

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE 

DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. INCONFORMISMO. 

ACOLHIMENTO. 1. Não há óbice ao desentranhamento de documentos 

originais, de relevância pessoal suscitada pela parte autora e que estão 

juntados a processo extinto sem resolução de mérito, sem citação da 

parte contrária e já com trânsito em julgado. 2. Fica autorizado o 

desentranhamento das peças indicadas, mediante substituição por 

fotocópias simples, que, consideradas as peculiaridades do caso, deverá 

ser atividade realizada pela serventia de origem. 3. Recurso provido. 

TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 20682110620138260000 SP 

2068211-06.2013.8.26.0000 (TJ-SP)”. (grifo nosso)

No mais, em consulta ao sistema Apolo, verifica-se nos autos de Código 

50590 que fora determinado a extinção da ação principal (Ação de 

Execução - Cód. 39431).

 Sendo assim, DETERMINO à Senhora Gestora Judiciária para que 

translada-se cópia da r. sentença daqueles autos (Código 50590), bem 

como o acórdão, confirmando a sentença ora prolatada e, após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Às providências.

Terra Nova do Norte/MT, 07 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58166 Nr: 454-77.2016.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENIR MARSANGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ZARTH MARSANGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13779-B/MT, JOEL BORTOLASSI - OAB:11471-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 Processo nº: 454-77.2016.811.0085 (Código 58166)

Embargante: Genir Marsango

Embargado: Eduardo Zarth Marsango

Vistos.

RECEBO os embargos, eis que presentes os requisitos.

De proêmio, INTIMEM-SE as partes para que os mesmos manifestem-se o 

interesse na tentativa de conciliação, caso infrutífero, considerando que já 

fora apresentada impugnação, INTIME-SE a embargante para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, podendo a mesma corrigir 

eventual irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 352 do NCPC.

Após, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, nos termos do art. 370 do NCPC, justificando-as, sob pena de 

indeferimento.

De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS para sentença ou 

designação de audiência de instrução, nos termos do art. 920, inc. II, do 

NCPC.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte/MT, 08 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

 Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54736 Nr: 18-55.2015.811.0085

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON ROHENKOHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO PRUINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - 

OAB:18.488/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:OAB/MT-12.691-B

 Processo nº: 18-55.2015.811.0085 (Código 54736)

Requerente: Adilson Rohenkohl

Requerido: Gustavo Pruinelli

 Vistos.

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, contado da 

citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do NCPC).

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

NCPC).

Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, a parte executada.

A penhora recairá sobre eventuais bens indicados pelo exequente, salvo 

se outros forem indicados pelo executado e aceitos por este juízo, 

mediante demonstração de que a constrição proposta será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o executado 2 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido.

Se o exequente requerer, expeça-se certidão de que a execução foi 

admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do NCPC), devendo o 

exequente, no prazo de dez dias após a sua concretização, comunicar ao 

juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, NCPC), atentando-se este 

às penalidades referentes à averbação manifestamente indevida.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Terra Nova do Norte/MT, 07 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50168 Nr: 59-27.2012.811.0085

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDONEIS RIBEIRO PALHANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 (...) Sendo assim, INDEFIRO o pedido de fls. 88/90, ao passo que acolho a 

manifestação ministerial de fls. 91/92-v e DETERMINO à Senhora Gestora 

Judiciária para que proceda-se com a atualização da pena, sendo 

descontado o período cumprido.Após, INTIME-SE o reeducando Vidoneis 

Ribeiro Palhano para que dê continuidade à execução da pena, nos termos 

das condições impostas às fls. 22/22-v.Cumpra-se.Às providências.Terra 

Nova do Norte, 14 de maio de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 2078 Nr: 178-66.2004.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. C. QUEIROZ SPÍNDOLA - ME, LUIZ CARLOS 

QUEIROZ SPÍNDOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON JOSÉ TROMBETTA - 

OAB:11.419/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRENE BRICCATTI PAZ - 

OAB:2.400, SUETONIO PAZ - OAB:5203-B

 Processo nº: 178-66.2004.811.0085 (Código 2078)

Exequente: Município de Nova Guarita/MT

Executados: L. C. Queiroz Spíndola-ME e outro.

 Vistos.

Considerando a devolução do AR às fls. 251-v, INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se no que entender de 

direito, sob pena de extinção.

Após, devidamente certificado, voltem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte/MT, 07 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39428 Nr: 536-84.2011.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOLIVAR ALEJANDRO NOVOA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA PENDLOSKI - 

OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON JOSÉ TROMBETTA - 

OAB:11.419/MT

 Processo nº 536-84.2011.811.0085 (Código 39428)

Exequente: Bolivar Alejandro Novoa Almeida

Executado: Município de Nova Guarita/MT

Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que já fora expedido o ofício 

requisitório ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

conforme fls. 55/59, tornando-se prejudicado a análise do pedido de fls. 

62/66 e 67/68, ante a patente discordância da parte autora na proposta de 

pagamento.

Sendo assim, DETERMINO à Gestora Judiciária para que certifique-se 

acerca da situação do precatório, ora expedido, tendo como beneficiária a 

parte exequente.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 15 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54013 Nr: 946-40.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEGAR POLANO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA TEREZINHA VESZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: QUECELE DE CARLI - 

OAB:17062/O

 Processo nº: 946-40.2014.811.0085 (Código 54013)

Requerente: Edegar Polano Mendes

 Requerido: Marisa Terezinha Vesz

Vistos.

Em que pese à manifestação de fls. 240/242, tem-se que se trata de 

pedido de reconsideração da decisão de fls. 239/239-v.

É certa a inexistência jurídica de “pedido de reconsideração” no 

ordenamento jurídico brasileiro em vigor, figura oriunda do direito 

comparado, inaplicável ao nosso sistema processual.

 Para se insurgir contra decisão judicial só há uma via a ser eleita, o 

recurso (afastada, aqui, discussões acerca das ações mandamentais 

constitucionais contra decisões judiciais). Tanto que eventual “pedido de 

reconsideração” não interrompe o prazo recursal, consoante esmagadora 

manifestação dos Tribunais Superiores.
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 Todavia, não menos certa é a adoção, nos meios forenses, de tal 

expediente, objetivando a modificação de decisão judicial.

Isto posto, de acordo com as considerações supra, INDEFIRO o pedido de 

reconsideração, mantendo a decisão em voga, tal como foi proferida, 

devendo a parte se valer dos meios recursais cabíveis.

Desta forma, INTIME-SE, derradeiramente, a parte autora para que proceda 

com o recolhimento das custas processuais, no prazo impreterível de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do processo.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Terra Nova do Norte/MT, 07 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51578 Nr: 264-22.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALMIR DA SILVA, NATALINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON RENATO ANTONIETTI, CASSANDRA 

RENZ ANTONIETI, ALDINO MACIEL, MARISA TEREZINHA VESZ, JEDIEL 

RIBEIRO LEMES, CARLOS EDUARDO VICENTE, JOCEVALDO BARBOSA 

ROSA, EVERALDO DE SOUZA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:OABMT Nº19063/O, JULIANO SGUIZARDI - 

OAB:OAB/MT 16.483, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANI ALVES CHAGAS DO 

PINHEIRO - OAB:OAB/MT 16.135, JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT, JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0, JULIANO SGUIZARDI - OAB:OAB/MT 16.483, 

LUIZ PINHEIRO - OAB:2621/MT, MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:17062/O

 Processo nº 264-22.2013.811.0085 (Código 51578)

Requerente: José Almir da Silva e Natalina da Silva

Requeridos: Nilson Renato Antonietti e outros.

Vistos.

De pronto, considerando que a certidão de fls. 471/471 em que a parte 

requerida Cassandra Renz Antonietti devidamente citada, deixou 

transcorrer in albis o prazo sem se manifestar, decreto-lhe a REVELIA, 

nos termos do artigo 344, do novo diploma Processual Civil.

Em tempo, diante das manifestações das partes requeridas às fls. 

475/477, pugnando para realização de audiência de conciliação, conforme 

dispõe o art. 334, §4º I, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

autora para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste no interesse ou 

não da audiência de conciliação.

Cumpra-se

Às providências.

Terra Nova do Norte/MT, 07 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53300 Nr: 438-94.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA REGINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIN - BV FINANCEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT

 Isto posto, não encontrando-se arrimo para reconhecer o pretenso direito 

suscitado pela parte requerente, já que as provas trazidas aos autos pela 

parte autora em nada contribuem para o deslinde da ação, motivo pelo 

qual, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado por Katia Regina 

dos Santos e EXTINGO a ação com julgamento do mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.CONDENO o requerente ao 

pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil 

reais), nos termos do art. 85, § 8º do Novo Código de Processo Civil, bem 

como ao pagamento das custas e despesas processuais, conforme 

decisão de fl. 28. Após o trânsito em julgado e observadas as 

formalidades legais, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo.P.R.I.C.Às providências.Terra Nova do Norte, 15 de maio de 

2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53715 Nr: 719-50.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MORANDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FRAGA COSTA - 

OAB:12297-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO VIGNA - 

OAB:173477/SP

 Ante o exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por Carlos 

Morandi contra Banco Itaú Bmg para:a)Declarar a inexigibilidade do débito 

relativo ao contrato 924104357;b) Deferir o pedido de repetição de valores 

em dobro, no valor mensal de R$ 153,00 (cento e cinquenta e três reais), 

pelo período que perdurou os descontos. Esse montante contará juros 

legais de 1% ao mês desde a citação (art. 405 do Código Civil) e correção 

monetária pelo índice do IGP-M a partir de cada débito em conta (Súmula 

43 STJ), em valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença;c) 

Condenar o requerido ao pagamento de indenização a título de danos 

morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido pelo IGP-M 

a partir da presente data (Súmula 362 do STJ) até o efetivo pagamento e 

acrescido de juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil de 

2002 c/c artigo 161, § 1.º do Código Tributário Nacional), a contar da data 

do evento danoso (07/02/2013);d)Condeno a parte requerida ao 

pagamento de custas e despesas processuais, nos termos do art. 85, 

§2º, fixando os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da 

condenação.Aguarde-se prazo para a interposição de eventual recurso, 

transcorrido este em branco, o devedor terá um no prazo de 15 (quinze) 

dias para efetuar o pagamento a contar do trânsito em julgado da 

sentença; em não efetuando o pagamento, além da correção monetária e 

juros, haverá acréscimo de multa de 10% (dez por cento), consoante o 

disposto no artigo 523, §1º, do CPC.P.R.I.C.Às providências.Terra Nova do 

Norte, 15 de maio de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58165 Nr: 453-92.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13779-B/MT, JOEL BORTOLASSI - OAB:11471-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:17062/O

 Processo nº 2009/203 (Código 36784)

Exequente: Eduardo Zarth Marsango

Representante: Solange Zarth

Executado: Genir Marsango

Vistos.

Considerando a manifestação de fls. 66/67, DETERMINO a remessa dos 

autos ao contador judicial deste juízo para que proceda-se com a 

atualização da dívida e seus referidos descontos, a fim de apurar os reais 

valores objetos desta ação.

Após, INTIMEM-SE as partes para requererem o que de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Transcorrido o prazo in albis, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte/MT, 08 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52238 Nr: 923-31.2013.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O Instituto Nacional de Seguro Social - INSS apresentou impugnação à 

execução que lhe move Parecida dos Santos, alegando, em síntese, 

excesso de execução na importância de R$ 5.051,22 (fls. 98/103).

Manifestação da parte impugnada às fls. 105/118.

À fl. 119, foi determinada a efetivação de cálculo pela contadora do juízo.

Efetuado o cálculo e intimadas as partes para manifestação, a parte 

requerida apresentou manifestação concordando com o cálculo 

apresentado pela parte autora (fl. 121).

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Considerando que o requerido concordou com o cálculo apresentado pela 

parte exequente às fls. 94/96, HOMOLOGO-O.

Assim, solvida a questão referente ao cálculo do débito, requisite-se o 

pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, nos termos do artigo 535, §3º, do NCPC.

Expeça-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53536 Nr: 610-36.2014.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT, VINICIUS MENEGOL - 

OAB:90661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 610-36.2014.811.0085 (Código 53536)

Exequente: Joana Alves dos Santos

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

DEFIRO o petitório de fl. 60, DEVENDO a parte autora substituí-las por 

fotocópias simples. Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE 

DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. INCONFORMISMO. 

ACOLHIMENTO. 1. Não há óbice ao desentranhamento de documentos 

originais, de relevância pessoal suscitada pela parte autora e que estão 

juntados a processo extinto sem resolução de mérito, sem citação da 

parte contrária e já com trânsito em julgado. 2. Fica autorizado o 

desentranhamento das peças indicadas, mediante substituição por 

fotocópias simples, que, consideradas as peculiaridades do caso, deverá 

ser atividade realizada pela serventia de origem. 3. Recurso provido. 

TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 20682110620138260000 SP 

2068211-06.2013.8.26.0000 (TJ-SP)”. (grifo nosso)

Considerando o aporte das manifestações de fls. 61/74, DETERMINO o 

desentranhamento dos mesmos, haja vista serem estranhos à lide, 

devendo ser aportados aos autos correspondentes.

Cumpra-se.

 Às providências.

Terra Nova do Norte/MT, 07 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59364 Nr: 1054-98.2016.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE BORGES SOARES, ELIZETE MENDES 

BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora nos termos do capítulo 6, seção 16, ítem 6.16.7.6 da CNGC, 

para que no prazo de 10 (dez) dias, retire e providencie a distribuição e 

cumprimento da carta precatória de citação expedida nos presentes 

autos, bem como fica desde já intimado para comprovar neste juízo, ítem 

6.16.7.8 no prazo 30 dias a distribuição e o cumprimento da mesma.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37909 Nr: 469-56.2010.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMARIO PEREIRA DO NASCIMENTO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT-3099, JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - OAB:15.995/ MT, 

THIAGO SILVA MENDES - OAB:14934

 Vistos.

 Considerando que este magistrado participará do Curso de Formação 

Continuada sobre o tema “A Atividade Judicante na Recuperação Judicial”, 

que será realizado pela ESMAGIS-MT nos dias 28 e 29 de maio de 2018, 

redesigno a audiência para o dia 06 de junho de 2018, às 17:00 horas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62533 Nr: 1372-47.2017.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN DE BARROS DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 20467/O, TIAGO FRIGHETTO - OAB:23745-O/ 

MT

 Vistos.

 Considerando que o réu João Paulo de Souza responde por mais dois 

processos, sendo os de códigos 62123 e 62532, e considerando que em 

ambos os processos a audiência de instrução e julgamento está agendada 

para o dia 20/06/2018, visando a economia processual, redesigno a 

audiência deste processo para o mesmo dia, às 17:15 horas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55365 Nr: 389-19.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEITOR BALESTRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O.K CONSTRUÇÕES E SERVIÇO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO DE FREITAS 

PARANHOS - OAB:OAB/MT 13.908-B, JOSÉ RIBEIRO JUNIOR - 

OAB:9410/MT, RONALDO PIRES DE ANDRADE - OAB:7994-A

 Vistos. Não subsistem questões preliminares pendentes que exijam 

exame e, conforme se depreende da análise do processo, os ditames 

processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios 

processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e 
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superada a etapa, referente à realização do exame dos requisitos de 

admissibilidade da lide, com lastro no conteúdo normativo do art. 357 do 

Código de Processo Civil, DECLARO saneado o processo, remetendo-o a 

fase instrutória. Delimitação das questões de fato e de direito relevantes 

[art. 357, inciso II e IV do Código de Processo Civil]. Fixo, como matéria 

fática controvertida, o seguinte fato: a) a ocorrência do acidente de 

trânsito nas condições descritas na petição inicial; b) a presença dos 

requisitos que justificam a imposição da responsabilidade civil dos réus; c) 

a existência e quantificação de prejuízos, morais e materiais, 

experimentados pelos requerentes; d) a ocorrência de culpa concorrente 

na ultimação do acidente de trânsito; Consiste questão de direito relevante: 

a existência dos requisitos da responsabilidade civil, dos danos e a sua 

quantificação. Provas deferidas: com lastro no conteúdo normativo do art. 

385 e do art. 442, ambos do Código de Processo Civil, penso que a prova 

testemunhal e a coleta do depoimento pessoal das partes, se consolida 

como mecanismo decisivo tendente a viabilizar a integração e 

complementação da prova

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63109 Nr: 131-04.2018.811.0085

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a demanda foi proposta por outro legitimado que não o 

Ministério Público, é este quem defenderá os interesses do interditando, 

não sendo necessária, portanto, nomeação de curador à lide. Neste 

sentido: STJ, REsp 1.099.458/PR,

 Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 02.12.2014. Nomeio perito judicial o Dr. 

André Luiz de Souza, que independente de compromisso deverá realizar 

prova técnica sobre a sanidade mental do interditando. Deverá o senhor 

perito responder às seguintes questões:

 1 - O interditando é incapaz de praticar os atos da vida civil por si só?

2 - O tipo de deficiência, se física ou mental?

3 - O grau de incapacidade do interditando?

4 - A deficiência é irreversível?

Agende-se data para perícia e intime-se o interditando para comparecer 

perante o perito na data designada para a realização da prova pericial. 

Após realização da perícia, manifestem-se as partes, no prazo de 05 dias, 

voltando-me os autos conclusos na sequência.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 24761 Nr: 136-36.2007.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isaias Crescêncio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Ferreira de Paula - 

OAB:19.193/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vista à Advogado do Réu para, 

dentro do prazo legal, apresentar alegações finais, em conformidade a 

ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121660 Nr: 645-03.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS BORDIGNON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:14.334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por esta razão, postergo a análise da medida liminar para após a 

realização da perícia médica, fato que possibilitará a este Juízo, melhor 

instrução do processo.

(...)

Assim, NOMEIO a Dra. ELIANA KAWAGUTI, médica do trabalho, CRM/MT 

nº 3025, que servirá o encargo independentemente de compromisso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116523 Nr: 1408-38.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA UTZIG DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VERA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO 

- OAB:21462/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ROSANE 

CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para (i) condenar o 

requerido a incorporar à remuneração do autor a diferença da defasagem 

remuneratória, cujo eventual percentual resultante da conversão do 

cruzeiro real para URV deverá ser apurado em liquidação por 

arbitramento; e (ii) condenar o réu ao pagamento dos valores retroativos 

decorrentes dessa incorporação, incluindo o reflexo sobre 13º salário, 

férias e gratificações, observada a prescrição das parcelas que 

antecedem o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114949 Nr: 797-85.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia, para 

CONDENAR o réu CARLOS ALBERTO CÂNDIDO DOS SANTOS como 

incurso nas sanções do artigo 129, § 9º, Código Penal.[...] TORNO 

DEFINITIVA a reprimenda fixada em 03 (três) meses de detenção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 72083 Nr: 52-81.2012.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA GOULART - 

OAB:13439-A/MT, SIMONE BESOLD - OAB:MT/17545-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) Advogado(a) da Exequente, acerca do inteiro teor do 

despacho proferido nos autos às fls. 116, a seguir transcrito: "Autos n. 

52-8.2012.811.0102Código n. 72083Vistos, etc.INTIME-SE a parte 

exequente para que dê andamento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias, 

informando o atual endereço do executado, a fim de possibilitar sua 

intimação da penhora realizada nos autos, conforme determinado à fl. 

104.Desatendido fica, desde logo, determinada a SUSPENSÃO do feito 

(art. 921, III e § 1º, CPC/2015) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO 

PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, 

observando-se o item 6.12.10 da CNGC.CUMPRA-SE, expedindo o 
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necessário. Vera-MT, 27 de abril de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de 

Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118422 Nr: 2207-81.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAVNNER WILSON CARDOSO 

DE ANDRADE - OAB:23089/O

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva intentada pelo 

Ministério Público, para CONDENAR o réu JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA da 

imputação que lhe é feita, pela prática do crime do artigo 147, caput, c/c 

artigo 61, II, alínea “f”, ambos do Código Penal, e artigo 21 do Decreto de 

Lei nº 3.688/1941, com as implicações da Lei n° 11.340/06.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121198 Nr: 458-92.2018.811.0102

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VADFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:18586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAR A ADVOGADA DA PARTE AUTORA DA REDESIGNAÇÃO DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 08 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 

10:00HRS, BEM COMO, PARA QUE PROVIDENCIE O COMPARECIMENTO 

DA PARTE AUTORA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118119 Nr: 2074-39.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO VANDO CAMILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VERA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSILENE NIZA DE SOUZA - 

OAB:22137/B

 Autos nº: 2074-39.2017.811.0102

 Código n°: 118119

Vistos, etc.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o requerido aduziu o 

parcelamento do débito fiscal pelo autor, tendo este ocorrido um mês 

antes da ocorrência da prescrição, conforme demonstrada na CDA 

juntada a ref. 20.

De sua vez, tendo em vista que o requerente aduziu não ter realizado 

parcelamento do débito junto ao fisco, bem como ante o fato de ser a CDA 

revestida de presunção relativa, e que a comprovação da renegociação 

do débito é de suma importante para o deslinde do feito, DEFIRO o pedido 

do autor a ref. 24, para determinar ao requerido que apresente no prazo 

de 10 (dez) dias, documento de renegociação da dívida devidamente 

assinado pela parte autora.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 16 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE QUERÊNCIA 
 
 

 
EDITAL N°. 12/2018-DF 
 
 
O DOUTOR THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO, MM°. 
Juiz de Direito e Diretor Foro desta Comarca de Querência/MT, no uso de suas 
atribuições legais, nos termos da Lei Federal n°. 11.788/2008 de 25 de setembro de 
2008, da Resolução n°. 08/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 2011, do Edital n°. 
014/2012/GSCP, publicado no DJE n°. 8813, em 17 de maio de 2012, e da Portaria n°. 
55/2013/PRES, de 31 de janeiro de 2013; 
 
CONSIDERANDO a decisão proferida em 2 de maio de 2018, pelo Vice-Diretor-
Geral do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso o Senhor EDUARDO DA 
SILVEIRA CAMPOS, nos autos de Pedido de Abertura de Processo Seletivo para 
Credenciamento de Profissional na área de Psicologia da Comarca de Querência, 
Pedido n°. 4/2018 -CIA. 0030607-86.2018.8.11.0000, qual autorizou a realização do 
Processo Seletivo; 
 
RESOLVE: 
 
TORNAR PÚBLICO para ciência dos interessados, a abertura do Processo Seletivo 
para Credenciamento de Profissional na Área de Psicologia (Pessoa Física) da 
Comarca de Querência, para preenchimento de 1 (urna) vaga, cujo procedimento 
obedecerá às regras estabelecidas neste edital, obedecendo aos termos do Provimento 
n°. 16/2016-CM de 27/07/2016; 
 
1. DO OBJETO 
1.1. Constitui objeto do presente certame o credenciamento de Pessoa Física para atuar 
na área de Psicologia na Comarca de Querência/MT. 
 
2. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO 
2.1. O Processo Seletivo será composto pelas seguintes fases; 
a) divulgação do edital; 
b) inscrição dos interessados; 
c) análise da documentação e do currículo; 
d) divulgação dos interessados habilitados; 
 
3. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
3.1. As inscrições deverão ser realizadas no período de 28.5.2018 a 26.6.2018 na 
Diretoria do Foro, nos termos do artigo 4o do Provimento 16/2016-CM. 
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4. DOS REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO. 
 
4.1. São requisitos para o credenciamento de Psicólogo de que trata o Provimento 
16/2016CM: 
I. Ter sido selecionado no Processo Seletivo; 
II. Ser maior de vinte e um (21) anos; 
III. Não possuir antecedentes criminais. 
IV. Ser bacharel em Psicologia, por instituição devidamente reconhecida pelo Ministério da 
Educação, e com registro no Conselho Regional na respectiva área profissional; 
 
5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 
 
5.1. O requerimento (Anexo I), a ser protocolado na (unidade judiciária), deverá 
estar 
instruído com as seguintes peças: 
a) ficha cadastral - Anexo II; 
b) declaração acerca da veracidade das informações prestadas e de pleno conhecimento e 
concordância com os termos deste edital, sob as penas da lei - Anexo III; 
c) declaração de relação de parentesco - Anexo IV; 
d) documentação indicada no subitem 5.2. 
5.2. Com o requerimento, o interessado deverá apresentar os seguintes 
documentos; 
i - Cópia autenticada da Carteira de Identidade; 
II - Cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
III - Certidões negativas criminais expedidas pelas Justiças Estadual(www.tjmt.jus.br) 
e Federal(www.jfmt.jus.br); 
IV- Cópia autenticada do diploma de curso superior; 
V - Cópia autenticada dos títulos que venham a ser apresentados; 
VI - Certidão negativa expedida pelo Conselho Regional correspondente à 
profissão do candidato; 
VII - Atestado de sanidade física e mental; 
VIII - Declaração de parentesco (Anexo IV); 
IX- Declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com as regras estabelecidas 
neste Provimento; 
X - Duas fotografias 3x4 recentes. 
 
6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
6.1. O processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado por meio de análise 
de currículo, efetuado pela Diretoria do Fórum da Comarca de Querência/MT, sendo a 
nota composta da seguinte forma: 
6.1.1. O tempo de serviço público tem o valor de 1 (um) ponto a cada ano de exercício, não 
podendo exceder o total de 2 (dois) pontos. 
6.1.2. O tempo de experiência profissional tem o valor de 0,6 (seis décimos) de ponto a 
cada ano de exercício, não podendo exceder o total de 3 (três) pontos.  
  
6.1.2.1. O tempo de serviço público excedente, não utilizado no subitem 6.1.1, poderá ser 
aproveitado sob as regras do subitem 6.1.2. 
6.1.3. À formação acadêmica serão atribuídos 5 (cinco) pontos, excluído o título de 
graduação requerido para o credenciamento, contados da forma seguinte: 
a) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, na área específica de credenciamento, 
são atribuídos 3 (três) pontos; 
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b) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área específica 
de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto; 
c) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, na área específica de credenciamento, 
são atribuídos 2 (dois) pontos; 
d) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área específica de 
credenciamento, é atribuído 0,75 (setenta e cinco centésimos) de ponto; 
e) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, na 
área específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto; 
f) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, que não seja na 
área específica de credenciamento, é atribuído 0,5 (cinco décimos) de ponto; 
g) À participação em congressos, seminários e cursos de extensão, na área específica 
de 
credenciamento, é atribuído 0,25 (vinte e cinco centésimos) de ponto. 
6.1.3.1. A pontuação a título de formação acadêmica não pode exceder aos 5 (cinco) pontos 
previstos. 
6.1.3.2. É ônus do candidato a produção de prova documental idônea de cada título, não se 
admitindo a concessão de dilação de prazo para esse fim. 
6.1.3.3. Somente serão apreciados os títulos entregues no prazo e forma estabelecidos neste 
edital. 
6.2. Os interessados deverão ter pleno conhecimento dos termos deste edital, das condições 
gerais e particulares de seu objeto, não podendo invocar qualquer desconhecimento como 
elemento impeditivo do seu adimplemento, não sendo aceitas reivindicações posteriores 
nesse sentido. 
6.3. Serão considerados habilitados ao credenciamento os candidatos que atenderem 
plenamente as exigências deste edital e do Provimento 16/2016-CM. 
 
7. DO CREDENCIAMENTO 
 
7.1. O(s) habilitado(s) será(ao) credenciado(s) pelo Presidente do Tribunal de Justiça, 
nos termos do Provimento 16/2016/CM. 
7.2. O Processo Seletivo, de que trata este edital, terá validade de 2 (dois) anos, podendo 
ser prorrogado uma única vez, por igual período. 
 
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
8.1. O(s) profissional(is) que será(ao) credenciado(s) estará(ão) sujeito(s) às normativas 
especificadas pelo Provimento 16/2016-CM. 
8.2. Os documentos entregues no momento da inscrição não serão devolvidos.  
E para que chegue ao conhecimento de todos, é que foi expedido o presente edital. 

 
Querência/MT, 14 de maio de 2018. 
 
 
THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ANEXO I 

 
EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 
VARA/DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE QUERÊNCIA-MT. 
 
 
 
 
 
 
Eu______________________________________________________________________, 

nacionalidade, portador do CPF n°_____________e RG n° ___________, residente e 

domiciliado __________________________________________________________, vem 

requerer a sua inscrição para credenciamento de _____________________ (indicar a 

especialidade do serviço e unidade jurisdicional onde pretende prestá-lo), juntando, para 

tanto, os documentos exigidos no artigo 4o do Provimento 16/2016-CM. 

Declaro, outrossim,   e   sob   as   penas   da   lei,   que as   informações aqui   prestadas  
são verdadeiras. 

Querência/MT, de __________ de 201__________. 

 

_________________________________________ 
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ANEXO II 

FICHA CADASTRAL 

Observação: A ficha cadastral deverá acompanhar o Requerimento de Inscrição.  

DADOS PESSOAIS 
Nome: Data de Nascimento: 

RG: Órgão Expedidor:      CPF: Sexo: ( )F ( )M 

Título de Eleitor:                          Zona: Seção: 

Estado Civil:                                Profissão: Registro no Conselho Regional: 
N°: 

Registro na Previdência Social: PIS/PASEP: 

Filiação 
Pai: 
Mãe: 
Endereço Residencial: 

e-mail: Telefone Residencial Telefone Comercial 

 
FORMAÇÃO ESCOLAR 

 Nome da entidade que concluiu o curso superior 

Curso                                   Data de Conclusão Cidade UF 
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ANEXO III 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 

 ________________________ __________________,  nacionalidade,    Portador    do    

CPF    n.° _________________  e  RG _________________, declaro que tomei conhecimento 

do inteiro teor do Edital n°.  12/2018-DF e do Provimento 16/2016-CM, relativo ao 

processo de habilitação destinado ao credenciamento de profissionais na área de Psicologia   

para   prestação  de serviços  na   Vara/Comarca de __________________________ ,   que 

concordo   com   as    regras   estabelecidas   e   que   são verdadeiras todas as informações 

por mim fornecidas. 

Querência/MT, ___ de ________ de 201____. 

 

___________________________________ 
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ANEXO IV 

 
 

DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PRENTESCO 
 
NOME DO CANDIDATO(A): 
 
 
CPF:                                  RG:                      CÔNJUGE 
 
 

 

PAI: 
 

MÃE: 

COMARCA A SER CREDENCIADO(A) 
 

 
POSSUI CÔNJUGE, COMPANHEIRO, OU PARENTE EM LINHA RETA OU POR 
AFINIDADE, ATÉ O TERCEIRO GRAU, INCLUSIVE, COM MAGISTRADO OU 
SERVIDORES QUE OCUPAM CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA OU 
ASSESSORAMENTO NO PODER JUDICIÁRIO? 
(  )SIM                                                                           (   ) NÃO 
 
NOME DO PARENTE CARGO RELAÇÃO DE 

PARENTESCO 
SETOR 

 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
PARA SER A EXPLEÇÃO FIEL DA VERDADE, SOB PENA DE 
RESPONSABILIDADE PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, EM CUMPRIMENTO 
A SÚMULA VINCULANTE N°. DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 
RESOLUÇÃO N°. 07/2005, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, SEUS 
ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS, FIRMO A PRESENTE DECLARAÇÃO. 
 

DATA ASSINATURA 
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